
 
 
 

40 dagentijd 2019 
 

ASWOENSDAG, Woensdag 6 maart  
Viering om 10u30 en om 19u30. 
 

VIEREN OP ZONDAG  
Zondag 10 maart: 1e z. van 40-dagentijd. 
Zondag 17maart : 2e z. van 40-dagentijd:  
gezinsviering in solidariteit met Guatemala,  
in samenwerking met Sieben met marimba. 
Aansluitend solidariteitsmaaltijd (zie verder). 
Zondag 24 maart: 3e z. van 40-dagentijd. 
Zondag 31 maart: 4e z. van 40-dagentijd:  
gezinsviering in samenwerking met het schoolkoor. 
Zondag 07 april maart: 5e z. van 40-dagentijd.  
 

KIEMKRACHT en IN EEN REEKS VAN VIER  
Woensdag 13 maart om 20u met Marjan Bonaugure  
in de parochiezaal van Belsele 
'Vertrouwen in God, met hart en ziel: Sleutel of 
Taboe?' Een krachtige godservaring veranderde 
ingrijpend het leven van onze spreekster. Graag gaat 
ze in gesprek over geloven, vertrouwen en evangelie. 
 

SOLIDARITEITSMAALTIJD Zondag 17 maart  
10u30: Gezinsvieringviering (zie hoger) 
Aansluitend: Gezellig tafelen, in solidariteit met  
mensen van Guatemala in feestzaal “Ons Huis”.   
De opbrengst van uw vrije bijdrage gaat naar  
Broederlijk Delen. Inschrijven kan vóór 11 maart, 
via de lijst  of per telefoon: 03 776 11 07. Ook 
mogelijk via website: www.sintjozeftereken.be. 
 

FEEST SINT-JOZEF Dinsdag 19 maart  
19u30: onze patroonheilige danken en eren  
in de Sint-Jozefkapel van de Smisstraat.  
Aansluitend is er een drink ter zijner ere. 
 

PASSIECONCERT Zaterdag 23 maart 2019 
20u00: Johannespassie van J.S. Bach door Terpander. 
kamerkoorterpander@gmail.com of 0475 325491. 
 

ZANGMOMENT voor al wie graag zingt! 
Voor de vieringen van de Goede Week én Pasen. 
Welkom op maandag 01 april om 19u30 in de kerk 
om de liederen in te oefenen! 
 

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: Aansluitend op de avondviering  
van Goede Vrijdag (rond 20u45). 
Christelijke meditatie olv Jos Pype. We bieden dit  
3x 20' aan, ieder kan blijven zolang hij / zij wil.  
Tot 23u00 blijft de kerk open met muziek uit de 
Matteüspassie van J.S. Bach. Meditatief luisteren 
naar onszelf en de muziek in ons binnenste laten 
klinken.  De toegang is gratis. 

Lied 

Een blinde vlek wordt een gezicht, 
en woorden vormen een gedicht. 
Zien met nieuwe ogen. 
 
Een open Kerk en ook vandaag,  
weer welkom zijn en iedereen graag… 
…zien met nieuwe ogen. 
 
Want zo heeft Hij het ons voorgedaan, 
en durven wij Gods wegen gaan. 
Zien met nieuwe ogen.  
 
Welkom 
Wij mogen er zijn, 

meer nog: wij mogen vruchtbaar zijn 

in woorden en werken van vrede. 

 

Gebed om nabijheid 

Voor kleine mensen, zijt Gij bereikbaar, God. 

Wij danken U dat wij kostbaar zijn in uw ogen. 

 

Kleine mensen, schenkt Gij hoop. 

Gij komt op voor hen die misdeeld zijn, 

Gij zijt onvergankelijk als de zon. 

 

Gij zijt er en zult er altijd zijn, 

zo kan trouw en waarachtigheid bloeien 

en is er vrede in overvloed. 

 

Onze kleinheid maakt Gij groot 

Gij, bereikbaar voor kleine mensen. 

8e zondag c-jaar 
03 maart 2019 
                     
 
 
 
 

    Vruchtbaar  

in woorden  

en werken  

van vrede. 
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Dat wij uw barmhartigheid en genade 

erkennen en uw naam loven, 

dat wij zo open komen voor uw vergeving. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

God van alle leven, 

Gij maakt uw woorden vruchtbaar in ons, 

zodat wij mensen zijn zoals Jezus, uw Zoon. 

Aan ons om te leven van de liefde  

die Hij ons voorleefde, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Wijsheid komt voort uit liefde en wordt door God  

gegeven aan de mens die zich geduldig laat vormen. 

De auteur Jezus Sirach waarschuwt ons voor valse 

wijsheid, voor mensen met slechte bedoelingen,  

die zich goed kunnen voordoen.  

Hij gebruikt daar mooie vergelijkingen voor. 

Ook Jezus nodigt ons uit om op ons spreken te letten 

en niet liefdeloos te oordelen over elkaar.  

 

Eerste lezing   
Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 27, 4-7 

 

Orgel 

Slotgebed 

Getrouwe God,  

Gij geeft ons uw kracht en uw liefde  

om voor elkaar open te staan,  

Gij helpt ons om de muren tussen ons 

af te breken zodat wij  

elkaar weer kunnen ontmoeten  

en een hand van vrede te reiken. 

Mogen wij zo meewerken aan  

uw droom van vrede en eenheid. Amen. 

 
Lied 

 
Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Zijn er nog mensen die dessert willen maken voor 

17/3? Recept te krijgen aan koffiehoekje. Dank!! 

Er liggen reeds kalenders voor de 40-dagentijd. 
Te koop aan € 2,5.  We wensen u een zinvolle 
tijd toe. Zie ook achterzijde! 



Gebed om vrede en vredewens 

In mijzelf 

meer vermoeden 

dan ik ontdekken kan. 

 

In de ander  

meer vermoeden  

dan ik ontdekken kan. 

 

In de Ander  

meer vermoeden  

dan ik bedenken kan. 

 

In dat geloof  

leven 

en vrede zijn. 

 

Die vrede van God zij altijd met u. 

En geven wij met een hartelijk gebaar  

die vrede door aan elkaar. 

 
Inleiding op de communie 

 
Communie 

Om in stilte te lezen   C.Leterme, naar Plato 
Op een dag kwam er een man bij de Griekse filosoof 

Socrates. Hij zei: ‘Luister, Socrates, ik wil je iets 

belangrijk zeggen over je vriend .’  

‘Wacht even,’ zei Socrates, ‘wat je aan mij wilt 

vertellen, heb je dat door de drie zeven laten gaan?’ 

‘Drie zeven?’ vroeg de man verbaasd. Socrates zei:  

‘De eerste zeef is de zeef van de waarheid.  

Weet je wel zeker dat wat je me wil zeggen waar is?  

De man zei: ‘Neen, ik heb het horen zeggen en ...’  

‘Misschien,’ zei Socrates, ‘heb je wel de tweede zeef 

gebruikt. De zeef van de goedheid.  

Misschien is het niet helemaal waar wat je wilt zeggen, 

maar het is minstens iets goed over mijn vriend. 

Aarzelend antwoordde de man:  

‘Nee, het is eerder het tegendeel.’  

Toen zei Socrates: ‘Laten we de derde zeef proberen: 

de zeef van het nut:  

Is het nuttig om dat allemaal te vertellen?’  

‘Nuttig?’ vroeg de man, ‘Niet helemaal ...’  

Het werd stil.  

Toen zei Socrates: ‘Vriend, als wat je me wilt zeggen 

over mijn vriend, niet waar is, of goed, of nuttig,  

dan wil ik het eigenlijk liever niet weten.  

Ik raad je zelfs aan het te vergeten.’  

Evangelie  Lucas 6,39-45 

 

Homilie 

 

Voorbeden 
Bij deze uitspraken uit de lezingen willen  

we onze gebeden in stilte bijleggen. 

 

We leven niet voor onszelf alleen, 

maar mogen vruchtbaar zijn  

in wat we zeggen en doen. 
stilte 

 

Uit een goed hart  

brengt men het goede tevoorschijn. 
stilte 

 

Hoe kun je tegen een ander zeggen: 

"Vriend, laat me de splinter weghalen  

die in je oog zit", terwijl je de balk  

in je eigen oog niet ziet? 
stilte 

 

"Er is geen mooie boom die zieke vruchten draagt, 

en evenmin een zieke boom die mooie vruchten 

draagt. Want iedere boom is herkenbaar aan zijn 

eigen vrucht. 
stilte 

 

En bidden en danken we voor Rosita en Madelon 

die zich voorbereiden om zich te laten dopen. 
stilte 

 
Belijdenis 
Rosita en Madelon, willen jullie vooraan komen 

om samen ons geloof uit te spreken! 

 

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, hier in ons midden,  

zie onze gaven van brood en wijn. 

Deze vruchten van ons bestaan  

zijn tekenen van verbondenheid met U  

en met de aarde waarop wij leven. 

Aan ons om bloeiende vruchten te zijn 

aan de boom van het leven.  

Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen. 

 

Bidden 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. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen luisteren  

naar het leed van anderen, 

die wonden genezen  

door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen  

in de grootheid van anderen. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het leven, 

die hun hart openen  

voor vergeving en verzoening. 

 

Met hen getuigen en loven wij U, God: 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

 

Geen andere zekerheid is ons gegeven,  

Heer God, dan op weg te zijn naar U. 

 

Ons zoeken naar U  

maakt ons tot een volk onderweg. 

Mensen die verdwalen  

worden toegesproken door Jezus, uw Zoon,   

die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 

 
Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid  

voorbereidde, (…). 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bidden U, Heer God, 

stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon: 

dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 

paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 

dat wij het leven leefbaar maken  

en het puin ruimen van ons egoïsme. 

 

Doe onder ons profeten opstaan 

die het vuur van uw goedheid  

brandend houden, 

die uw licht laten stralen,  

ook in donkere momenten van ons leven. 

 

Daarom bidden wij met zijn woorden: 


