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God draait de rollen om, 
dank zij uw hulp ook voor de mensen in Guatemala! 
 

Muziek orgel 

 

Welkom 

  

Stiltemoment  bij een stukje muziek 

 

Moment van inkeer 

Hier heb je haar!  

En ze brachten het vrouwtje vlak voor Hem.  

Zij: de zwakke, de zondige, het kleine mensje  

dat zichzelf ook niet helemaal gemaakt had.  

Hij ziet haar aan, en schrijft iets in het zand:  

of ieder eens naar zijn eigen leven wilde kijken!  

Zij dropen af. De oudste eerst. Het vrouwtje blijft.  

Jezus zegt: Ik veroordeel u niet.  

Het leven loopt soms langs rare wegen,  

die men zelf betreurt. Laat het verleden  

vergeten en vergeven zijn.  

Leef anders. Beter. Dat kan.  

De lange adem van de liefde is het geduld  

en het telkens weer vertrouwen geven.  

Zo is God.  

Hij gooit niet met stenen,  

Hij veroordeelt de mens niet, 

maar geeft hem/haar steeds een nieuwe kans.  

Dat zien we in Jezus, zijn mensgeworden liefde.  

Zo wil Hij ook ons. 

 

Zo willen ook wij zijn, God. 

Uw barmhartigheid is als de zon 

die doorbreekt wanneer mensen  

geen hoop meer hebben. 

Gij geeft ons een woord van vrede, 

van mens tot mens. Amen. 
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GOEDE WEEK 
Palmzondag 14 april om 10u30. 

Verzoeningsviering: dinsdag 16 april om 19u30. 

Witte Donderdag: donderdag 18 april om 19u30. 

Goede Vrijdag: vrijdag 19 april:  
- om 15u00: kruisweg in kapel O.L.V. Halle  

(hoek Kapelstraat en Dendermondse steenweg). 

- om 15u00: kruisweg in Sint-Jozefkerk. 

- om 19u30: met het koor Fiori Musicali. 
 

NACHTWAKE - Goede Vrijdag 

Aansluitend op de avondviering van Goede Vrijdag  

(rond 20u45) is er gelegenheid tot Christelijke 

meditatie olv Jos Pype. We bieden dit 3x 20' aan, 

ieder kan blijven zolang hij / zij wil. Tot 23u30 

blijft de kerk open met muziek uit de 

Matteüspassie van J.S. Bach. Meditatief luisteren, 

ook naar onszelf en in ons binnenste laten klinken. 

De toegang is gratis. 

PASEN 

Paaszaterdag 20 april om 20u00:  

Paaswake met gastkoor Sint-Cecilia. 

Paaszondag 21 april om 10u30:  
Gezinsviering met klarinetensemble+ 

paaseieren rapen in de tuin van de pastorij. 

 

PAASMAANDAG: 

ontmoetingsdag: 22 april 2019  

Schrijf in voor deze niet te missen dag! 

-Wandeling in de buurt van Tereken  

of aangepast programma voor wie  

niet mee stapt 

-Broodmaaltijd (wordt voorzien) 

-Keuzeactiviteiten: voor elk wat wils! 

Dit alles tussen 10u en 17u, samenkomen  

in de zaal van Ons Huis, Schoolstraat 270. 
  

Als bijdrage in de kosten vragen we € 5,- 

per persoon of € 20,- voor het gezin  

(maaltijd inbegrepen) Schrijf daarom snel in: 

via het digitale formulier op onze website: 

www.sintjozeftereken.be  

of via het inschrijvingsformulier dat je bij het 

koffiehoekje vindt, achteraan in de kerk. 

http://www.sintjozeftereken.be


Communie 

 

Om in stilte te lezen  C. Leterme 

Slotgebed 

Barmhartige God, 

U vraagt ons om uw nieuwe wereld te zien  

en meer zichtbaar te maken. 

Gij blijft ons nabij zodat onze handen  

genezing kunnen brengen en onze woorden  

van verzoening spreken. 

Zo vinden wij toekomst en nieuw leven. Amen. 
 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine en een grote man liepen door de woestijn. 

Tot ze ruzie kregen en de grote man de kleine in het 

gezicht sloeg. De kleine man zei niets.  

Hij bukte zich en schreef in het zand:  

Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht. 

Daarna liepen ze verder tot bij een oase.  

Daar sprongen ze in het water. Maar de kleine man  

kon niet zwemmen. Hij verdronk bijna.  

Toen zwom zijn vriend naar hem toe en greep hem  

bij de arm. Hij haalde hem uit het water en legde hem 

zacht op de grond. De kleine man zei niets.  

Hij nam een steen en schreef erop: Vandaag heeft mijn 

beste vriend mijn leven gered. De grote man vroeg 

verbaasd: 'Waarom schreef je in het zand toen ik jou 

geslagen had en schrijf je nu op een steen?'  

De kleine antwoordde: 'Wanneer een vriend verdriet 

doet, schrijf ik dat in het zand. Dan kan de wind die 

woorden weg waaien. Maar wanneer er iets goeds 

gebeurt, dan schrijf ik dat op een steen.  

Zodat de wind die woorden niet kan wissen.'  

Lied 

Gebed 

God, Gij spijkert niemand vast op zijn verleden, 

maar Gij sterkt mensen die opnieuw willen beginnen. 

Laat Jezus' houding van barmhartigheid  

en vergevingsgezindheid ons tot voorbeeld zijn. 

Dat vragen wij U, in de naam van Jezus, uw Zoon. 

Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Al vele jaren leven de volksgenoten van Jesaja  

in een vreemd land waar ze onderdrukt worden.  

Jesaja spreekt hen echter moed in, in Gods naam. 

"Ik onderneem iets nieuws. Ziet ge het niet?" 

Zo'n nieuwe weg opent zich ook 

voor de overspelige vrouw uit onze evangelielezing. 
 

Eerste lezing Jesaja 43, 16-21  
 

Muziek 
 

Evangelie  Johannes 8, 1-11 

 

Homilie 
 

Voorbeden 

Bidden we voor alle mensen van de Kerk: 

om mildheid voor het falen van mensen, 

om telkens nieuwe kansen, 

om kiemen van verandering te versterken. 

Heer, aanhoor ons, Heer aanhoor ons, … 



Bidden we voor alle mensen  

die anderen niet kunnen vergeven  

of zelf niet om vergeving durven vragen.  

Heer, aanhoor ons, Heer aanhoor ons, ... 
 

Bidden we voor onszelf en alle mensen: 

om met Gods ogen te kijken naar medemensen,  

om mildheid tegenover de kleine kanten  

van anderen.  

Heer, aanhoor ons, Heer aanhoor ons, … 
 

God, we vertrouwen U onze gebeden toe  

samen met alles wat leeft in ons hart  

en wat anderen aan ons gebed toevertrouwden.  

Daarom bidden we voor onze eigen intenties (…) 
 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de heilige Geest,  

en geboren uit de Maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

gekruisigd is, gestorven en begraven;  

die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden;  

die opgevaren is ten hemel  

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen  

oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest;  

de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergiffenis van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam,  

het eeuwig leven. Amen. 
 

Offerande 
 

Gebed over de gaven 

God, onze Vader,  

aanvaard dit brood en deze wijn, 

die we met elkaar delen in naam van Jezus . 

Gij zendt ons uw Geest, zodat wij  

met uw ogen zien en onze handen openen  

voor uw liefde en vergeving. Amen. 
 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Om te komen tot onszelf, 

tot het stil en diep geheim 

dat ons leven draagt, 

daarom noemen wij uw naam: 

God, onmeetbaar en onzichtbaar, 

als een woord aan ons gegeven, 

steeds aanwezig in ons midden 

als de warmte om ons heen. 

U noemen wij:  vader, moeder, 

vuur en adem van ons leven, 

lieve schaduw, zachte vrede, 

altijd bezig in ons hart. 
 

U danken wij voor iedere mens 

die op aarde leven mag, 

voor ieder kind dat wordt geboren, 

voor ieder die een ander vindt. 

Daarom zingen wij U toe:   Heilig … 
 

Op U hopen wij, God, hoe dan ook  

om de wereld te redden, 

dat de dood het laatste woord niet is 

en dat mensen vrij-uit gaan. 
 

En wij danken U voor Jezus van Nazaret, 

van wie wij de naam bewaren 

en doorgeven aan onze kinderen. 
 

Hij heeft ons aangewezen 

hoe wij ons leven kunnen gaan: 

liefde geven tot wij breken 

om brood voor een ander te zijn.    

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid  

voorbereidde, (…). 
 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 

In de schaduw van zijn verhaal 

willen we doen wat Hij heeft gedaan: 

brood delen, op zoek naar zijn weg, 

want zo worden wij zijn lichaam. 

  

Wij danken U, God, om het licht 

dat doorbreekt als wij donker zijn, 

om de toekomst die wij dromen 

en om de liefde om ons heen.   
 

Daarom bidden wij, ook vandaag, 

voor allen die gestorven zijn 

en die wij blijven meedragen 

in onze gedachten en in ons hart.   (…) 
 

Zo gaan wij op zijn weg  

om een handvol brood te zijn voor elkaar, 

zo gaan wij samen door het leven  

en bidden zoals Hij het ons heeft voorgedaan. 

 

Onze Vader 

 

Gebed van vrede 

God, Gij kent ons proberen en ons falen. 

Gij legt uw vrede in ons neer 

en leidt ons door Jezus' leven 

naar een wereld naar uw hart: 

mensen vervuld van uw vrede. Amen. 


