
Intrede  met orgelmuziek 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Wil deze aarde vruchten voortbrengen  
voor allen, dan moet ook de bron  
van ontferming aangeboord worden. 
Daarom zingen en bidden wij: 
 Jij die bent: Ik zal er zijn … 
 (refrein) 
 
Om een stroom van medeleven,  
fijngevoeligheid, vragen wij. 
 
Om de dragende grond van solidariteit,  
waar elke mens tot zijn recht komt, vragen wij. 
 
Om een ruime geest en open handen, vragen wij. 
 
Dat wij de weg vinden naar gerechtigheid  
en leven dat gedeeld wordt. 
 
Lied 
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Gebed 
Heer, onze God, een beetje zoals Jezus in de 
woestijn, zitten ook wij hier bijeen,  
teruggetrokken uit de drukte van elke dag. 
Wij bidden U: maak ons ingekeerd en stil 
zodat we uw woord horen. 
Dat dit een uur is van luisteren naar U,  
van leven met U, van eenheid met U. 
Dat vragen wij U door Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Elke mens wordt nu en dan naar de woestijn  
gedreven. Soms is de woestijn een cel, 
soms een ziekbed, een ruzie of een zonde. 
Maar altijd is de woestijn het innerlijk gevecht  
om als mens te overleven. 
Tijdens de Veertigdagentijd belicht de eerste lezing  
de grote momenten van Israëls heilsgeschiedenis.  
Vandaag horen we de geloofsbelijdenis van Israël,  
waarin die heilsgeschiedenis wordt samengevat.  
Het evangelie verhaalt hoe Jezus in de woestijn  
op de proef wordt gesteld en aan de verleiding 
weerstaat. 
 
Eerste lezing Deuteronomium 26, 4-10 
 
Antwoordzang 

Gij zijt voorbijgegaan,  
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet,  
zolang ik leven mag. 



Evangelie Lucas 4, 1-13 
Jezus, ik denk aan jou,  
Jezus ik spreek met jou,  
Jezus , ik hou van jou. 
 
Homilie 
 
Kort stukje orgelmuziek 
 
Voorbeden 
Met Jezus beginnen we aan de veertigdaagse 
tocht. Geroepen om onze keuzes uit te zuiveren, 
bidden wij tot God, die met ons is: 
 
Bidden wij dat wij weerstaan aan de verleiding 
van overdreven luxe en comfort,  
want de mens leeft niet van brood alleen. 
Heer, aanhoor ons, … 
 
Zoals God mee op weg ging met zijn volk, 
zo is Hij ook aanwezig in onze woestijnen. 
Dat wij Gods aanwezigheid ervaren,  
zelfs in momenten van pijn en beproeving. 
Heer, aanhoor ons, … 
 
Bidden wij voor allen hier aanwezig. 
Dat wij met elkaar verbonden zijn,  
bekommerd om te delen in elkaars  
leed en vreugde. 
Dat we ook over de grenzen durven kijken 
en banden smeden met hen  
die onze hulp nodig hebben. 
Heer, aanhoor ons, … 
 
Worden we stil bij de vraag van het deelkaartje 
van vandaag: 
"Wat betekent "leven met genoeg" voor mij? 
Nemen we ook de tijd voor onze eigen intenties. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap 
die bekommerd zijn om elkaar, 
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten. 
 
Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is. 
Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel 
kunnen zijn, een stukje Rijk Gods. 
 
Ik geloof dat God van ons vraagt 
dat we ons samen inzetten  
om anderen hoop en uitzicht te bieden. 
Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische,  
maar blije mensen te zijn, 
die willen bouwen aan een toekomst voor allen. 
 
Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan  
moeten werken en dat God ons daarbij helpt. 



Ik geloof dat wij met vallen en opstaan, 
gedragen door de Geest van God,  
toekomst vinden en leven in overvloed. Amen. 
 
Een moment met en voor de kinderen 
 
Gebed over de gaven 
Met de vruchten van de aarde, 
erkennen wij dat wij het leven van U kregen, 
God van bevrijding. 
Deze aarde is ons toevertrouwd 
om haar te behoeden en te verzorgen, 
om haar te delen met zovelen. 
Jezus zegt: "Leg je hand er niet op. 
Grijp niet naar de macht, leef in dienstbaarheid. 
Ik ga je voor!" 
 
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. 
 
Met hart en ziel danken wij U, God, 
die door uw Geest onze geest voortdurend  
vernieuwt om de wereld mensvriendelijker maken. 
 
Uw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus  
en van Hem te spreken als de Heer,  
als de Hoop van de wereld. 
Daarom loven wij U met de woorden 
die uw Geest ons heeft ingegeven: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, ... 
 
Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader, 
dat Jezus Christus de wereld heeft gezien  
met onze ogen, 
dat Hij onze woorden gesproken heeft, 
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend, 
dat Hij het werk van een mens heeft verricht 
en dat Hij ons brood gegeten heeft. 
 
Laten wij nooit vergeten 
dat ons geloof, dwars door alle leed, 
dat onze hoop over de dood heen, 
dat onze liefde tegen alle machten in, 
ons doen gelijken op Hem 
die Gods gelijke genoemd wordt 
 
Laten wij nooit vergeten  
dat ook Hij weerloos heeft moeten buigen 
voor het geweld en de macht. 
En hoe Hij op de vooravond  
van zijn lijden het teken heeft gesteld 
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt 
(…). 



Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
Wij zijn hier bijeen in zijn naam, 
omdat wij mensen willen worden zoals Hij: 
mensen die geloven in elkaar en vertrouwen op U. 
 
Wij hopen dat Gij uw belofte van een gelukkig leven 
zonder einde, waar maakt aan ieder van ons 
en aan alle mensen van wie Gij houdt 
en van wie wij blijven houden  
ook al zijn zij overleden (…). 
Gij schrijft toch hun namen in de palm van uw hand. 
 
Geef ons die Geest van deemoed en liefde; 
dan zullen wij gelukkig en blij worden, 
hier rond deze tafel en overal,  
nu en alle dagen. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Gebed om vrede 
Heer Jezus, om onzentwil hebt Gij weerstaan  
aan de bekoringen van macht en bezit.  
Wij bidden dat wij zo omgaan met de gaven  
van uw schepping dat ze vrede en vreugde brengen  
aan allen die op aarde leven.  
 Moge Gods vrede altijd met u zijn. 

 

Bezinning 
uit de liturgiemap van Broederlijk Delen 
“Ik ben Isis Laila Carmona Rios. Ik ben 11 jaar  
en woon in de gemeente Tamesis in Colombia.  
Op onze boerderij kweken we koffie en bananen. 
De koffie verkoopt papa aan een coöperatieve  
en op de  
boerenmarkt.  
Wij wonen in 
een prachtige 
streek en  
hebben ons huis 
ingericht voor 
toeristen.  
Mama ontvangt 
hen en is hun gids naar de  
mooiste plekjes in de buurt. Papa is blij dat we hier 
kunnen wonen en werken.  
Veel boeren in de omgeving zijn bang dat ze hun 
boerderij zullen verliezen als er grote bedrijven en 
mijnen hun grond willen. Soms worden ze  
bedreigd. Maar ze worden geholpen door COA,  
een partnerorganisatie van Broederlijk Delen.  
Mama zegt dat zij ons helpen om samen sterk te 
staan. Want als we met 25% van de mensen  
iets willen veranderen, zal dat lukken.” 



Slotgebed 
Straks wordt uw bevrijdende stem misschien 
overstemd door vele oorverdovende geluiden  
van deze wereld. Daarom: laat uw woord in ons 
vrucht dragen in werken van gerechtigheid, 
in meeleven met de meest kwetsbaren. 
Dan zal uw rijk er komen. Amen. 
 
Lied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zending en zegen 

Al ingeschreven voor het solidair maal  
van zondag 20/3? Je kan ter plaatse eten 
of afhalen. Zeker doen! 

Vergeet niet om de vastenfolder mee te  
nemen met alle activiteiten van de komende 
40 dagen. Er ligt ook iets bijzonders voor  
kinderen... 

Elke week kan je een kaartje nemen uit het 
mandje van onze deeltafel. Deze week krijg 
je de vraag: "Wie of wat heeft me deze week 
wakker geschud": iets wat je zag, hoorde, 
las, meemaakte, …  
Schrijf je antwoord op en leg jouw kaartje  
volgende zondag in het andere mandje.  
Zo delen we onze inzet en onze hoop. 




