
 

 

 

 



Lied 

Als God het hart van kleine mensen 
tot zijn thuis wil kiezen, 
dan kunnen wij alleen maar geven, 
nooit meer iets verliezen. 
 

Welkom 
 

Gebed om nabijheid 

God zei tot Mozes:  

"Gij zult geen andere goden hebben  

ten koste van Mij."      Daarom zingen wij: 

 

Evenwicht 
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3e zondag 40-dagentijd-bjaar     04 maart 2018 

Slotgebed 

Jezus, in uw nabijheid werd het Rijk Gods,  

elke dag tastbaar, echt ervaren. 

Maak ons zachtmoedig en bescheiden, 

zodat ons dagelijks leven de hartelijke basis is 

van een oprechte inzet voor een betere wereld. 

Geef ons daartoe de kracht, God 

heel ons leven. Amen. 

 

Lied  

Ik ben mens, onder velen, Heer,  
ik ben mens, zoals velen, Heer,  
ik ben mens, 'k wil geloven, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 
Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer, 
steeds op zoek, naar de liefde, Heer, 
steeds op zoek, naar de eenheid, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

Zondag 11 maart: solidariteitszondag 

 10u30: omhaling voor Broederlijk Delen 

 + kruisjesviering vormelingen 

 11u30:  solidariteitsmaaltijd Ons Huis: 

 aan vrije bijdrage - graag vandaag nog 

 inschrijven!! 

Maandag 19 maart: feest van Sint-Jozef 

 19u30: gebedsdienst in Sint-Jozefkapel  

 in de Smisstraat (dicht bij de Colruyt) 

Vrijdag 9 maart: kiemkrachtgesprekken 

 2de avond bijbel lezen met Luc Maes:  

 de bergrede in de kerk van Sinaai 

 (avond 3: 16 maart in de kerk van 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 komt helpen?? 



En help ons om mens te zijn als Hij ... 
 
Een mens zijn wij …. 
 

Zo zal ons leven gelijken op dat van Hem 

en op dat van allen die ons reeds zijn voorgegaan 

naar uw Paasfeest dat geen einde kent. 

En wij vragen om die blijvende verbondenheid  

met hen die gestorven zijn (…). 

Voor hen en voor ons allen  

bidden wij tot U met de woorden van Jezus: 
 

Onze Vader 
  

Gebed om vrede 
naar aanleiding van de oproep van de Paus  

om te bidden om vrede: 
  

Heer Jezus, aan uw apostelen hebt Gij gezegd: 

'Mijn vrede geef ik u'. 

Open ons hart voor uw aanwezigheid 

die vrede brengt te midden haat en angst. 

Laat onze ogen niet sluiten voor mensen  

die gebukt gaan onder oorlog en geweld, 

in het bijzonder in Congo, Zuid-Soedan en Syrië. 

Doe de regeringen bedacht zijn  

op het welzijn van het volk 

en beziel allen die uit ijveren voor vrede. 

Wij bidden U dat het geweld zou ophouden  

en de rede kan bestaan, 

dat wrok voor vergeving mag wijken  

en dat vergiffenis het wint van haart. 

Heer Jezus, schenk ons uw vrede. Amen. 

 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Geven we dan die vrede door aan elkaar. 
  

Om in stilte te lezen 

Tien geboden 2.0 

Een deel van 7000 jongeren werd gevraagd te kijken 

naar de tien geboden en die te herschrijven.  

De algemene conclusie luidde dat een nieuwe serie 

geboden een lijst moest zijn van wat je wel kunt doen, 

liever dan regels over wat niet mag: 
 

1.  Geloof in jezelf 

2.  Respecteer je ouders 

3.  Wees eerlijk 

4.  Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven 

5.  Leef je leven voluit en wees gepassioneerd 

6.  Hou je aan je beloften 

7.  Werk hard voor je carrière  

  maar niet ten koste van anderen 

8.  Wees tolerant ten opzichte van 

 mensen die anders zijn 

9.  Wees gelukkig en optimistisch,  

 zelfs bij tegenslag.    

10.Creëer, breek niet af. 

Jezus heeft gezegd: 

"Maak van het huis van mijn Vader geen markthal." 

Daarom zingen we: 

Christus, ontferm U over ons … 
 
Jezus heeft gezegd: 

"Breek deze tempel af en Ik zal hem doen herrijzen." 

Daarom zingen we: 

Heer, ontferm U over ons … 
 

Openingsgebed 

Goede God, 

in ons leven bouwen wij voortdurend op  

en breken we ook af. 

Houd ons in evenwicht 

zodat wij onze geestdrift niet verliezen. 

Help ons steeds opnieuw 

bij het leggen van die eerste stenen, 

bij wegwijzers die ons en anderen helpen leven, 

stenen die toekomst geven. 

Dat vragen wij U door Jezus. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Tien Woorden krijgen we om van te leven, 

Het zijn Woorden die bevrijden, 

wegwijzers naar een rechtvaardiger samenleving. 

Ook Jezus zet ons daartoe op weg. 
 

Eerste lezing  Exodus 20,1- 17 
  

Muziek 
  

Evangelie  Johannes 2, 13-25 
  

Homilie 

 

Voorbeden 

In deze veertigdagentijd  

wil ik bidden  

dat de bijbelse woorden  

voor ons dé inspiratiebron mogen zijn 

om mee te bouwen aan Gods Rijk  

van liefde en gerechtigheid. 

 = Het is goed te vertrouwen op de Heer, 
     het is goed te hopen op God. 
 

Ik wil bidden  

dat wij in de voorbereidingstijd naar Pasen toe 

ons leven echt willen breken en delen met  

onze medemensen, vooral met hen die het minder 

goed hebben, door welke omstandigheden ook. 

Bonum est confidere ... 



Ik wil bidden dat we,  

niet alleen in deze vastentijd, maar ook daarna, 

leren kijken dat we voor een groot deel  

onze welvaart te danken hebben 

aan de landen in het Zuiden. 

Moge wij daarom volop de handen uitsteken  

naar de mensen in het Zuiden 

om hen recht te doen. 

Bonum est confidere ... 
 
Laten wij bidden voor onze geloofsgemeenschap. 

Dat we deze bezinningstijd goed gebruiken  

om elkaar te steunen en te bemoedigen  

in onze poging om als vernieuwde mensen  

met Pasen te verrijzen. 

Bonum est confidere ... 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, die liefde is 

en ons de wereld toevertrouwt. 

  

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt 

om van deze wereld een thuis te maken: 

een wereld zonder honger,  

zonder oorlog, zonder haat, 

een wereld vol goedheid,  

rechtvaardigheid en vrede. 

  

Ik geloof in Jezus Christus, 

die geroepen en gezonden werd  

om lief en leed met ons te delen 

om, geborgen in Gods liefde,  

zich te geven aan de mensen. 

 

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt 

om evenwicht te vinden  

door lief en leed te delen. 

Ik geloof dat Hij zijn Geest van liefde schenkt  

aan alle mensen. 
  

Ik geloof ook dat Jezus ons roept en zendt 

om van zijn Blijde Boodschap te getuigen 

in woord en daad; opdat alle mensen  

broers en zusters zouden worden 

op weg naar zijn Rijk van vrede 

en vriendschap voor altijd. Amen 
  

Gebed over de gaven  

Vader, dit brood bieden wij U aan  

omdat wij ons willen inspannen  

voor een beter leven voor elke mens. 

Wij willen het delen zoals Jezus  

zijn liefde deelde.  

Deze wijn bieden wij U aan  

omdat wij vreugde willen brengen 

in het leven van onze medemens.  

Zegen daarom deze gaven  

en zegen ook ons in Jezus’ naam. Amen. 

Bidden wij brood en wijn van leven 

Heer, onze God, wij zeggen U dank om alles  

wat ons dagelijks bestaan  

zin en betekenis, 

toekomst en uitzicht biedt. 

Gij nodigt ons daartoe uit 

en toont ons de weg ernaar in Jezus, uw Zoon. 

 

Wij danken U voor het spoor  

dat Hij getrokken heeft. 

Wij mogen zijn: 

mensen door alles heen, 

in het licht van uw woord 

veertig dagen lang op weg gaan naar Pasen. 

wij zijn mensen van brood, maar niet alleen, 

wij, mensen, die komen en gaan 

en voorgoed leven, 

want wij zijn door U voorzien,  

wij zijn uw vlees en bloed. 

Gezegend is Hij die gekomen is 

in de naam van de Heer, 

om ons de weg te tonen naar Pasen. 

 

Hij roept ons op om zijn weg te gaan, 

om zijn testament uit te voeren 

in ons leven van elke dag. 

 

Die laatste avond van zijn leven, 

toonde Hij nogmaals hoe breken en delen 

leven geeft …. 
instellingswoorden 

Door zijn leven en sterven werd Hij voor ons 

een mens door alles heen. 

 
Een mens is Hij … 
 

Zend daarom Heer, 

uw Geest hier in ons midden. 

Dan kunnen wij ervaren  

wat het zeggen wil 

met U en met elkaar verbonden te zijn  

in uw Koninkrijk. 


