


1e zondag 40-dagentijd  
10 maart 2019 

 Geef (geen) gehoor 

Welkom 
Moge God ons in deze vastentijd nabij zijn. 
In deze tijd naar Pasen staan wij stil rond de keuzes 
die wij maken. In de lezingen worden wij  
geconfronteerd met eenzaamheid en beproeving. 
Deze veertigdagentijd nodigt ons uit om na te  
denken over de weg die we willen gaan. 
 

Gebed om  nabijheid 

Heer, onze God, elk jaar opnieuw  

roept Gij ons op tot inkeer en gebed.  

Wijs ons de weg om bewust te kiezen voor het 

spoor dat uw Zoon ons heeft voorgeleefd. 

Hij die ons gezegd heeft: 

geen brood alleen, maar liefde, 

geen pracht en praal, maar eenvoud, 

geen macht, maar dienstbaarheid, 

geen uitdagen, maar vertrouwen. 

Zend uw Geest over ons 

opdat wij sterk zouden staan in de strijd  

tegen onrecht en ziekelijke welvaart, 

tegen gemakzucht en onverschilligheid. 

Wij vragen het U, in Jezus’ naam. 

Amen. 

40 dagentijd 2019 
Vastenkalender te koop aan € 2,50 om elke dag even stil 

te worden! 
  

VIEREN OP ZONDAG  
Zondag 17maart : 2e z. van 40-dagentijd:  

gezinsviering in solidariteit met Guatemala,  

in samenwerking met Sieben op 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?'  
   

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 nog tot dinsdag 

aanstaande, 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 een drink 

ter zijner ere. 
   

PASSIECONCERT Zaterdag 23 maart 2019 

20u00: Johannespassie van J.S. Bach door Terpander. 

kamerkoorterpander@gmail.com of 0475 32 54 91. 

Slotgebed 

God, draag en verdraag me de komend 40 dagen. 

Dat steeds meer willen hebben, dat uiterlijk dat 

me steeds domineert, wil ik loslaten.  

Die kleine wereld van ik en ik alleen, 

wil ik loslaten, God. 

Wil je mij dragen, wil je mij verdragen 

die komende 40 dagen terwijl ik dit probeer? 
  

Mededelingen 
   

Zending en zegen 

Mogen wij van hier in vrede weggaan in het besef 

dat het verhaal van de bekoringen een stuk  

realiteit is in ons leven van elke dag. 

Hiertoe zegene ons de Barmhartige God: 

De Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 



Vredewens 

Je kan geen vrede geven aan mensen als de vrede 
niet leeft in je hart. Die vrede in je hart is niet iets, 
maar Iemand, Jezus, de Christus. 
Moge zijn vrede altijd met u zijn. 
En wensen wij die Jezusvrede van harte aan elkaar. 
   

Communie  

Om in stilte te lezen  

OP WEG NAAR VOLTOOIING      (Manu Verhulst) 

Onze aarde, een speldekop in het firmament,  

is twee keer niets tegenover de kracht van de  
natuurelementen. 

Het is verleidelijk om de mens te gaan situeren 

als een hulpeloze speelbal in een onbekend universum. 
Onheilsprofetieën zijn van alle tijden. 

Vandaag met een wetenschappelijke onderbouw: 
we blazen te veel CO2 de ruimte in, 

we verbruiken te kwistig onze grondstoffen, we houden 

een levensstijl aan die onze planeet niet aan kan. 
Vanuit ons geloof wisten we reeds dat de aarde niet 

eeuwig is en de levenskwaliteit niet gegarandeerd 
en dat ons leven zelf eindig is. 

Maar daarom is de gelovige kijk niet fatalistisch. 

Het echte einde is niet de chaos maar de voltooiing. 
Die zekerheid ligt bij de Heer. Wij durven vertrouwen 

op Iemand:‘Wat God bewaart is wel bewaard.’ 
Onze toekomst is niet de chaos, maar de voltooiing. 

Die zekerheid moet ons in staat stellen om met een 

gerust gemoed te werken aan duurzaam geluk met alle 
zorg voor de aarde, met alle verantwoordelijkheid  

voor haar toekomst. 

Inleiding op de lezingen 

In de evangelielezing weerstaat Jezus aan de  
verleidingstechnieken van de duivel.  
Hij herinnert de duivel er aan “Gij zult de Heer uw 
God niet op de proef stellen”. 
In de lezing spreekt Mozes zijn mensen toe nadat 
ze jarenlang door de woestijn zijn getrokken. 
  

Eerste lezing  Deuteronomium 26, 4-10 

  

Orgel 
   

Evangelie  Lucas 4,1-13 

Voor we luisteren naar het evangelie van Lucas willen 

we in deze 40-dagentijd telkens bewust de drie kruisjes  

maken zoals we gewoonlijk doen.  

"Jezus ik denk aan Jou, Jezus ik spreek met Jou,  

Jezus ik hou van Jou." 
  

Homilie 

  

Voorbeden 

Bidden wij voor mensen die verdwaald geraken in 

de vele aantrekkelijkheden van het leven, 

voor mensen die niet durven of niet kunnen kiezen. 

Bidden wij voor mensen die omgaan met macht  

en voor mensen die manipuleren en sjoemelen, 

voor mensen die voor het goede doel ook slechte 

middelen gebruiken.  Ga met ons … 

 

Bidden wij voor leiders in kerk en wereld, voor hen 

begaan met het lot en het geluk van hun mensen, 

voor hen die zich koesteren aan goedkope  

successen.  Ga met ons … 

 

Bidden we voor onszelf, 

om een helder hoofd en een warm hart,  

om wijze en goede vrienden, 

om Gods Geest wanneer we keuzes moeten maken 

om te leven als kinderen van dezelfde Vader. 

Ga met ons … 

 

Geloofsbelijdenis 

Spreken we samen uit dat we bereid zijn 

ons in te zetten voor een mensenwereld  

zoals God die voor ons heeft gedroomd. 



Ik geloof in God die liefde is, 

die zijn prachtige schepping  

aan mensen toevertrouwde. 

  

Ik geloof in zijn Zoon Jezus 

die ons heeft voorgedaan, concreet en echt, 

wat God bedoelde met ‘naastenliefde’. 

  

Ik geloof dat in deze geest van liefde 

mensen kunnen samenwerken 

opdat deze aarde als een hemel zou worden. 

  

Ik geloof in de mensen  

die bekommerd zijn om elkaar, 

die elkaar niet loslaten, samen op weg gaan, 

en zo Gods droom durven waarmaken. 

  

Offerande 

  

Gebed over de gaven  

God, Gij die met ons meetrekt  

op onze tocht naar Pasen, 

met dit brood en deze wijn drukken wij uit 

dat wij niet leven van brood alleen, 

maar van uw levend Woord,  

ten volle uitgesproken in Jezus, de Christus. 

Doe ons ervaren hoe Hij nieuw en bevrijdend  

onder ons komt 

als wij delen en breken wie we zijn  

en wat we kunnen. Amen 

  

Bidden bij brood en wijn van leven 

Met hart en ziel danken wij U, God, 

die door uw Geest 

onze geest voortdurend vernieuwt 

opdat wij de wereld  

mensvriendelijker zouden maken. 

Wij danken U voor uw zoon Jezus 

die ons helpt om te leven voor mensen in nood.  

Hij is de Hoop van de wereld. 

Daarom loven wij U en zingen U toe: 

  

Heilig, heilig, heilig,… 

  

Laten wij nooit vergeten dat Hij de Mensenzoon is 

- mens onder de mensen - 

die meer heeft geloofd in de mens 

meer heeft gehoopt en bemind  

dan wij ooit kunnen. 

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 mocht worden. 
  

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij 

weerloos heeft moeten buigen 

voor het geweld en de macht. 
   

Laten wij nooit vergeten  

dat uw Liefde geen grenzen kent 

en dat vooral de armen en de kleinen 

door die Boodschap blij kunnen worden. 
   

Laten wij nooit vergeten dat Hij  

op de vooravond van zijn lijden en dood 

ons een teken heeft gegeven . 

In het breken van het brood en het rondgeven 

van de beker brengt Hij ons ook vandaag samen  

in zijn naam en zijn liefde (...) 
    

Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij. 

   

Wij willen het Brood breken, delen en eten, 

wij willen de Beker rond geven en drinken 

in zijn naam, om de herinnering aan Hem levend 

te houden, eveneens de herinnering aan hen die 

gestorven zijn. Daarom blijven wij voor hen  

bidden, hier en nu… (…) 
   

Wij zijn hier bijeen in zijn naam, 

omdat wij mensen willen worden zoals Hij, 

mensen die van mensen houden, geloven in 

elkaar en vertrouwen op U. 

Mensen die geloven in uw belofte van een 

leven zonder einde.  

  

Geef ons die Geest van deemoed en liefde; 

dan zullen wij gelukkig en blij worden 

en U dankbaar huldigen:  

door Christus, met Christus, in Christus, 

hier rond deze tafel en overal, 

nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen. 

 

Onze Vader 

  


