
We brengen de kruisjes van hen die in 
oktober zijn overleden, in ons midden. 

Lied 

Heel anders dan onze eigen wereld 
waar weer een mens zichzelf kan zijn, 
de mensen lieve woorden spreken 
een vriendentaal, als dit refrein: 

Welkom 

Bidden om nabijheid 
God, in Jezus kwam u in de wereld, 
maar mensen erkenden u niet. 
Ook vandaag verschijnt Gij als mens in nood 
en roept Gij ons op: 

“Ik was onder jullie als een zieke, een gevangene, 
een dakloze, een hongerig en dorstig mens. 
Hebben jullie Mij herkend?” Stilte 
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“Ik was onder jullie, niet als een koning  
met macht en luister,  
maar als een naamloze, een verdrukte. 
Hebben jullie Mij herkend?” Stilte 

“Ik was een van hen, op de vlucht voor geweld. 
Ik had kleding noch voedsel,  
Ik had honger en dorst. 
Hebben jullie Mij herkend?” Stilte 

Voor die keren dat we U niet herkend hebben  
en ons hart voor u sloten, Heer,  
bidden we om vergeving. 

Gloria 

Gebed 
God, wij geloven in U,  
al bent U ongrijpbaar ver weg. 
Toch kunnen wij U ontdekken in onze wereld, 
niet in het grote en machtige, 
maar in het kleine en zwakke, 



niet waar mensen elkaar harteloos voorbijlopen, 
maar waar zij troost bieden 
en zorgzaam omzien naar elkaar. 

God, wij geloven dat Gij  
aanwezig zijt in ons midden, 
zoals U herkenbaar was in Jezus. 
Mogen wij op Hem lijken, 
als een dienende koning. Amen. 

Inleiding op de lezingen 

Beide lezingen spreken van de  
onvoorwaardelijk liefdevolle Christus.  
Als christen worden wij geroepen om zijn naam en 
liefde uit te dragen en waar te maken. 
 
Christen zijn Carlos Desoete 

De kern van ons christen zijn, 
dat waar het eigenlijk om gaat, 
is geen litanie van dingen  
die we moeten of niet mogen, 
is geen lange lijst van regels waar een mens 
zich aan te houden heeft; 
en is zelfs geen geheel van waarden  
die we best zouden beleven… 

De kern van ons christen zijn, 
dat waar het allemaal om draait, 
is de grote boodschap  
die Iemand ons is komen brengen: 
“Mens, wie je ook bent, je bent graag gezien,  
je bent bemind, onvoorwaardelijk,  
zoals je bent.” 
Dat is de centrale ervaring van het evangelie. 

En de dynamiek van het christen zijn 
is dat mensen die ervaring  
doorgeven aan elkaar.  
Niet omdat ze moeten, 
maar omdat ze het niet kunnen laten! 
 
Orgel 

Een moment voor de kinderen 

 
 
 
 
 
Christopher Santer 
 

Evangelie Lucas 23, 35-43 
 
Homilie 
 
Kort stukje orgelmuziek 
 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de God, zijn naam is: 
‘Ik ben er voor jou'. 
Als een Vader is Hij met ons op weg, 
naast ons in goede momenten, 
ons troostend als het moeilijk wordt.  

Ik geloof in Jezus. 
omdat hij troostende woorden sprak, 
zelfs op het kruis. 
Doorheen lijden, dood en verrijzenis, 
is Hij onze Weg, Waarheid en Leven. 

Ik geloof in de Geest, 
de stille, ongeziene kracht op onze  
levensweg. 
Hij houdt Gods licht in ons brandend. 

Ik geloof in de gemeenschap  
samen op weg, 
van mensen die blijven geloven  
in breken en delen. 

Ik geloof in de verrijzenis van de mens, 
omdat God ons tot nieuw leven roept 
omwille van de liefde  
die sterker is dan de dood. Amen 

Voorbeden Marcel Weemaes 

Laten wij bidden opdat  
uw Koninkrijk van liefde komt: 

Om blijdschap en licht in de ogen der mensen 
om troost voor verdrietigen overal, 
om iemand dichtbij voor mensen alleen. 

Om diepe vervulling van het heimwee der mensen, 
om uitkomst en brood voor wie armoe lijdt, 
om haven en thuiskomst voor zwervers doodmoe.  

Om warmte die redt al wie rillen van kou, 
om aandacht als iemand schreeuwt: ‘zie mij!’ 
Om vriendschap en zorg voor wie ziek zijn en bang. 

 

Om redding uit oeverloos tobben en schreien 
van mensen met niets in ’t verschiet. 
Om deernis met alle verlorenen.  

Om mensen met tedere open ogen, 
om kinderen eindeloos lief, 
om vrede die troost als het licht.  

Om mensen, lankmoedig, geduldig en mild, 
om schuld die vergeten geraakt, 
om vrienden onwrikbaar als rotsen.  



Om hoop die gelooft in het goede van morgen, 
om liefde zo wijd als een regenboog, 
om mensen die lief zijn als God.  

Luister Heer, ... 

Voor allen die vorige maand overleden: … 
en voor wie wij in deze viering gedenken: … 
We vragen U, God, neem hen allen op  
in uw koninkrijk van oneindige liefde. 

Luister Heer,… 
 
Offerande 

Bidden bij brood van leven Carlos Desoete 
Goede God,  
Wij brengen brood op tafel,  
dat in een vorige eucharistie gezegend werd. 
Dankbaar herdenken wij dat Gij 2000 jaar geleden 
uw Zoon tot voorbeeld stuurde, om te tonen wat 
echt dienend koningschap betekent. 

Want tóen was er de macht van de Romeinse  
keizer en de onmacht van het verdrukte volk. 
Er was de willekeur van de heersers en  
leidinggevenden. 

Er was een volk in duisternis, twijfelend,  
hopend op een vonk van licht… 
Er waren blinden die niet zagen,  
lammen die niet opstonden, 
bezetenen, gevangenen 
en de massa arme, kleine mensen, 
zonder hoop op beter. 

Toen kwam die man, Jezus van Nazareth, 
die naast hen ging staan, 
hun leven deelde, Zijn leven brak. 
Ik ben er voor jullie, zei Hij, om te dienen 
om te redden wat verloren is. 
Stem van hoop en bron van leven 
voor allen die gezeten waren 
in de schaduw van de dood. 

Vlijmscherpe aanklacht 
tegen alles wat corrupt,  
schijnheilig en onrechtvaardig was  
in mensen en structuren. 
Opkomend voor de kinderen 
en voor de kleine, vergeten mens, 
opdat aan hen Gods Wil zou gebeuren. 

Hij bleef trouw, ook als het kruis  
niet meer te ontwijken was. 
Zelfs dan deelde Hij zichzelf in het teken van brood 
en had Hij oog voor de berouwvolle moordenaar, 
zonder te oordelen. 

Gedragen door zijn Geest 
worden mensen uit zichzelf gehaald, 
bevrijd, om te leven voor anderen. 



Dankbaar staan wij hier, rond dat teken van brood, 
staande in de beweging die Hij gemaakt heeft. 
Wij leven van dezelfde droom en herkennen  
dezelfde opdracht. 

Wij bidden, dat dit brood ons mag aansporen, 
naar Christus’ voorbeeld,  
om onszelf te delen met elkaar. 
Dat wij wat hemel op aarde brengen 
blijde boodschap zijn voor elkaar 
en een lichtpuntje in uw koninkrijk. Amen. 
 
Onze Vader 

 
Vredewens 

Beziel ons met uw Geest, God, 
dat wij elkaar bewaren,  
verdragen en verder dragen, 
elkaar voortstuwen in de richting  
van meer menswaardigheid en meer vrede. 
Dat wij niet wijken voor macht of eigenbaat. 
Dat wij waakzaam zijn om tekenen van licht en 
hoop te zien. 
Dat wij zelf zo’n lichtpuntje mogen worden. 
Laat zo uw koninkrijk van vrede over ons komen, 
dat bidden wij U. 
 
Communie 
 

Lichtpuntjes van de week 

¨ Op de klimaattop buigen staatshoofden, politici, 
NGO’s en wetenschappers van zo’n 200 landen 
van de VN zich over de toekomst  
van onze aarde. Hopelijk met succes! 

¨ In het vaccinatiecentrum in Sint-Niklaas gaf een 
vrijwillige medewerkster haar 10 000e spuitje. 

¨ In Vlaanderen is het vandaag Kunstendag voor 
Kinderen n.a.v. de Internationale dag van de 
Rechten van het Kind. 



Gebed 

God, onze Vader, Gij woont onder ons  
in Jezus, de Koning-Dienaar. 
Schenk ons zijn Geest  
om te werken aan vrede op aarde 
en gerechtigheid voor alle mensen, 
deze dag en al onze dagen tot in uw eeuwigheid. 
Amen. 
 
Lied Tekst van Lie Van der Gucht 

Koning, Herder, Trooster, Vriend, 
Vredebrenger, Vorst, 
Hoop voor wie in wanhoop leeft 
en naar vergeving dorst. 
Koning in een kribbe 
en gebroken aan een kruis. 
Zijn troost reikt ver voorbij zijn dood 
en eens brengt Hij ons thuis. 
 
Mededelingen 

Zie ook keerzijde. 
 
Zegen en zending 
 

Maak er nog een mooie feestdag van! 



ENKELE DATA  
OM IN JE AGENDA TE NOTEREN: 

¨ Sint-Ceciliafeest:  
zondag 27 november om 11u30 
Een dikke dank je wel aan alle  
medewerkers van onze geloofsgemeen-
schap en van onze Terekenfeesten.   

¨ Tereken Overleg(t)  
maandag 28 november om 19u45 
Onze kerk in de toekomst:  
modern en ecologisch? 

¨ Laatste kans: Fototentoonstelling 
Ons Huis nog tot 13u en tussen 14 en 18u 


