
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We dragen de kruisjes van hen die vorige maand 

overleden zijn in ons midden en nemen hen in  

dit samenzijn in gebed mee. 

 

Lied 

voorzang 

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 
allen 

Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
voorzang 

Zijt Gij het Heer, die komen zal, 

of moeten wij een ander verwachten? 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
allen 

Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
voorzang 

Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
allen 

Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

VERBONDENHEID: 

een zorgende God 

die ons  

levenskracht geeft. 

 

 
 

1e zondag 40-dagentijd           18 februari 2018 

Lied 

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U 
een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Zondag 25 februari om 10u30: 

 2e instapviering 1e communicanten 

Zondag 03 maart: 15u:  

 benefietconcert 

Zondag 11 maart: solidariteitszondag 

 10u30: omhaling voor Broederlijk Delen 

 + kruisjesviering vormelingen 

 11u30:  solidariteitsmaaltijd Ons Huis: 

 aan vrije bijdrage - graag inschrijven 

Maandag 19 maart: feest van Sint-Jozef 

 19u30: gebedsdienst in Sint-Jozefkapel  

 in de Smisstraat (dicht bij de Colruyt) 

Vrijdag 2,9,16 maart: kiemkrachtgesprekken 

 bijbel lezen met Luc Maes: de bergrede 

 (Pastoor Van Ars, Sinaai, Belsele) 

ZATERDAG 10 maart: 

 

9u30:  

Klaarmaken van de maaltijd 

voor het solidariteitsmaal  

van zondag   

in de keuken van Ons Huis. 

 

11u00:  

Klaarzetten van de zaal  

Ons Huis 

 

Wie kan komen helpen?? 



Laten wij vandaag zijn liefde doen 

en vrede maken op de plaatsen waar wij staan. 

Gesterkt door uw Geest, 

zullen wij uw koninkrijk, uw mensen zijn. 

Een mens zijn wij ... 
 

Onze Vader 

 

Inleiding op de communie 

Telkens als wij eten van dit brood 

en drinken uit deze beker 

verkondigen wij dat Hij leeft, Jezus Messias. 

Hij spreekt ons aan, 

Hij bemoedigt, troost en vermaant. 

Hij zegt tot ons: 

"Breek je brood en deel je levenskracht, 

geef je leven zoals ik het gaf: 

wees mijn zachte kracht,  

mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld". 

 

Zo mogen wij ons genadig weten aan zijn tafel. 
 

Communie 

 

Om  in stilte te lezen 

 

 

Slotgebed 

Verbondenheid met al wat leeft, 

aandacht en zorg  

voor de kwetsbare aarde, 

die ons door U,  

in verbondenheid, gegeven is. 

Zo mogen wij deze vastentijd ingaan 

en ons de weg van Jezus eigen maken. 

Een weg die herstelt en vreugde brengt 

tot in de verste uithoeken.  

Het moge zo zijn. Amen. 

 

 

'Kijk eens', zegt God, 

en Hij houdt ons een spiegel voor. 

'Weet je hoe ik jou het liefst zie?' vraagt Hij. 

'Gelukkig en tevreden'. 

Sjaloom was een woord dat Jezus dikwijls gebruikte 

toen Hij aan zijn leerlingen verscheen. 

In onze taal wil dat zeggen: tevreden zijn. 

Tevreden aan tafel,  

op de werkvloer, 

heel de dag. 

Vasten is  

natuurlijk veel meer. 

Maar eens  

in de spiegel kijken 

en je levensstijl 

opkrikken 

kan een blij begin zijn.     vrij naar Manu Verhulst 

Welkom 

 

Bidden om verbondenheid 

Eeuwige, levende God, 

licht en vuur, warmte en kracht, 

Gij, aanwezige in ons midden. 
 

Gij zijt het antwoord op onze vragen, 

de inspiratie voor onze inzet, 

de stroom van verbondenheid. 
 

Gij zijt het woord dat mensen bevrijdt, 

breng ons thuis bij onszelf, bij anderen en bij U. 
 

Laat ons voelen dat Gij ons nabij blijft, 

vandaag en alle dagen. Amen. 

Inleiding op de lezingen 
God toont zich een zorgende God: 

Hij gaat een verbond aan met de mens. 

In deze vastentijd klinkt de oproep  

om op zoek te gaan naar onze levenskracht. 

 

Eerste lezing Genesis 9, 8-15 
 
Een stukje orgelmuziek 
 
Evangelie  Marcus 1, 12-15 
 

Voorbeden 

Ik wil bidden voor allen  

die ronddwalen in de woestijn van het leven.  

Dat een liefdevolle hand  

hen op weg mag zetten naar een oase van hoop. 

Ik wil bidden om geloofwaardigheid  

van het Rijk Gods hier op aarde.  

Dat er mensen opstaan 

die zichzelf op het spel zetten om,  

in naam van het evangelie,  

anderen de vreugde van bevrijding te brengen. 

Ga met ons door de dagen ... 



Ik wil bidden  

voor onze zieken,  

voor de treurenden onder ons,  

voor hen die in de knoop liggen met zichzelf.  

Dat zij, in hun woestijn,  

engelen mogen ontmoeten  

die hen nabij willen zijn, 

die hun moed geven, 

die hen helpen  

om opnieuw zin aan hun leven te geven. 

Ga met ons door de dagen ... 
 

Ik wil bidden voor onszelf. 

Dat wij ons gevoel voor rechtvaardigheid  

laten groeien.  

Dat wij de handen ineen slaan  

om broederlijk te delen. 

Ga met ons door de dagen ... 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

die met ons verbonden is 

en ons levenskracht geeft, 

Hij luistert naar ons  

en is ons nabij. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die zijn levenskracht vond bij zijn Vader. 

Hij had oog voor kwetsbare mensen 

en liet niemand in de kou staan. 

  

Ik geloof in de Geest 

die ons bezielt om Jezus na te volgen. 

  

Ik geloof in de mensen om mij heen, 

zoekend naar geluk, 

door God bemind. 

  

Ik geloof dat Hij of Zij   

mij bemoedigt en beschermt. 

  

Ik geloof in verbondenheid  

over alle grenzen heen 

en in leven dat sterker is dan alle dood. Amen.  

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Ook in de woestijn van onze wereld 

laat uw liefde ons niet los. 

w regenboog in de wolken, 

door engelen met zorg omringd. 

We vieren het met de gaven van uw schepping, 

gebroken brood, gedeelde beker, 

Jezus in ons midden.  

Amen. 

Danken bij brood en wijn van leven 

Gij die God zijt, 

die mensen maakt van stof en licht, 

met hart en ziel. 

Wij danken U dat wij bestaan, tot deze dag. 

Gij die ons maakt, ons breken kunt, 

tot leven brengt. 

Uw werk zijn wij, uw levenswerk, 

als mens, door alles heen. 

Een mens zijn wij, uw lief en leed 

door tranen heen, 

door onze schuld en onschuld heen, 

tot Gij ons zoekt in een woestijn. 

 

Gij die ons telkens vindt  

op deze grond van ons ontstaan, 

Gij die roept als uw zoon, Jezus die redt, 

die komt en gaat, die met mensen is, 

ons hoort en voelt. 

  

Hij is het licht voor wie niet zien, 

de weg voor wie geen uitweg weet, 

uw eigen naam, door ons gehoopt, levend en wel. 

Een mens is Hij door alles heen ... 
  
Die op de laatste avond brood heeft genomen, 

het brak en het gaf aan zijn vrienden (…). 

Doe dit totdat Ik kom. 

  

Levende God, uw zoon is Hij, 

geboren en weer opgewekt, 

vergoten en ons vlees en bloed. 

Gedenk ons dan,  

geef ons zijn naam, zijn toekomst, 

klein als wij zijn, gebroken brood, 

opdat ook wij elkaar tot deel van leven zijn. 

  

Gedenk ook hen die ons zijn voorgegaan, 

in liefde, leven en dood,  

die met ons blijven leven, in uw hemelse liefde 

(…) 


