
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiemkrachtgesprek met Elke D'Haeyer: 
woensdag 25 februari om 20u00  
in vergaderzaal Ons Huis. 
 
"Contemplatie en actie,  
hedendaags" 
Elke D’Haeyer maakt deel uit  
van de gemeenschap van  
de Abdij Roosenberg te Waasmunster.  
Ze werkt deeltijds als aalmoezenier in de  
gevangenis van Gent.  
Deze avond zal ze getuigen over haar ervaring  
in de gevangenispastoraal, haar leven in een  
contemplatieve gemeenschap en de weg  
die daar naartoe leidde. 
 

Hartelijk welkom! 
We vragen enkel bij binnenkomen  

een bijdrage  
van 5 euro (indien mogelijk). 

Deze 40-dagentijd: 
 
 Neem een vastenkalender mee  

aan € 2,50: dagelijks een stukje bezinning 

 
 

 Breng oude kleine elektro-apparaten van max. 25 cm 

(boormachine, mixer, gsm, spelconsole, …)  

naar het containerpark of mee naar de kerk. 
Zo kunnen de grondstoffen worden  

gerecycleerd en moet er minder ontgonnen  
worden. Een recyclagebox staat in de kerk  

van 11 maart tot 23 maart 2015. 

 
 

 Een dagelijkse bezinning via de computer  

kan je aanvragen langs:  
www.ignatiaansbidden.org. 

 
 

 Alle activiteiten van onze  

geloofsgemeenschap  

vind je in de "vastenfolder":  
deze is gratis mee te nemen. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

22 februari 2015 
b-jaar   

Soms vinden we een brug 

die hemel en aarde verbindt, 
als een kleurrijke boog die oplicht 

na zware regenval. 
 

Mensen bouwen bruggen 
tussen kleuren 

tussen continenten 
tussen broos en sterk. 

Wereldwijd 

van noord tot zuid. 

Geluk en leven voor velen. 

Het staat geschreven 
in die kleurrijke regenboog. 

Belofte. 

Gods toekomst 
voor deze wereld.    

Soms kleurt de aarde rood.   

De wereld staat in brand. 
We zijn overgeleverd aan de 

wet van de sterkste. 
 

Soms kleurt de hemel zwart. 
Onrustig banen we ons een 

weg 
door de jungle van de maat-

schappij. 

Angst overspoelt ons. 
We dreigen te vergaan. 

In de vloedgolf  
leven 

 
1e zondag van de 40-dagentijd 



Voor de viering speelt Christophe van Anonymus  

(ca. 1600): Daphne 
 

Lied   
Mannen en vrouwen zingen afwisselend een strofe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Welkom 
Met Aswoensdag en zeker vanaf vandaag staat het vast: 

we beginnen een nieuwe vastentijd! 
 

Mag het zoals elk jaar   
een tijd zijn van nadenken over onze eigen levensstijl  

een tijd van engagement voor een betere wereld, 

dit jaar in het bijzonder  
voor de boerengemeenschappen in de Andes. 
 

De veertigdagentijd wil opnieuw een sterk appèl zijn  

om God ons hart te laten herscheppen 
zodat we steeds meer zijn beeld worden. 

Gebed 
Gij die steeds weer nieuwe wegen opent,  
wees voor ons zicht op een nieuwe toekomst  
die oplicht waar mensen opstaan, dromen en doen. 
Wees voor ons de moed  
wanneer wij ontmoedigd raken,  
wanneer wij moe worden van het  
tegen-de-stroom-op-varen. 
Wees Gij dan voor ons de onderstroom  
die ons doet leven in het spoor van Jezus, uw Zoon. 
Amen. 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
Laat uw naam … 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen  
Buxtehude: Auf meinen lieben Gott 

(Courante en Sarabande) 

 

 

Breng je volgende week een 
steen(tje) mee  
om bij de rotsformatie vooraan 
in de kerk te leggen? Zo bouw 
je (symbolisch) mee aan een andere wereld. 
Dank je wel! 



Wij danken U voor Jezus, de Christus, 
de man uit Nazareth, die U 'Abba',  
zijn lieve Vader noemde. 
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 
als toen Hij op onze aarde was. 
 

Hij was met mensen begaan, 
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 
Hij veroordeelde niet, 
maar gaf mensen nieuwe kansen. 
 

Vooral in de nacht die de laatste van zijn leven 
werd, heeft Hij een subliem gebaar van liefde  
gesteld (…). 
 

Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren,  
totdat Hij komt. 
 

Vader, wij zijn U dankbaar 
omdat wij in deze tekenen van brood en beker 
Jezus van Nazareth mogen gedenken. 
Zend ons zijn Geest zodat wij voor elkaar  
genade zijn, hoe onvolkomen ook. 
 

Geef dat wij elkaar waarderen, 
dat we niet blind zijn  
voor de mens naast ons 
of doof en onverschillig voor zijn nood. 
 

En wij bidden U in het bijzonder voor hen  
die gestorven zijn (…). Mogen zij bij U thuis zijn.  
Daartoe bidden wij: 
 
Onze Vader 
 

Bidden om vrede 
De regenboog is een teken van het verbond  
tussen God en de mensen, 
teken dat iedereen bij God welkom is. 
 

Heer Jezus, 
Gij hebt ons op het spoor gezet 
van liefde, goedheid en vrede. 
Houd ons gaande en schenk ons vrede.  
 

De vrede van de Heer zij altijd met ieder van u. 
Geven wij Gods vrede door aan elkaar. 
 

Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 
Mendelssohn (1809-1847): Andante religioso  

(uit Sonate IV) 
 

Om in stilte te lezen  Roos Maes 

Je vindt deze tekst op de voorkant van het blaadje 

Maar …  overkomt het ons niet allemaal?  

We zijn nog maar begonnen en daar is het al. 
Een vloedgolf van excuses en hindernissen.  

Een vloedgolf van verleidingen en bekoringen. 
Het overkomt Noach. Het overkomt Jezus.  

Het overkomt ons. 

Samen met de mensen van Peru  
willen we in die vloedgolf staande blijven.  
 

In deze vastenperiode bouwen we hier in de kerk  

een rotsformatie met stenen die iedereen elke zondag  
kan meebrengen. Deze stenen laten ons ook stilstaan bij 

de situatie van mensen in Peru. Naast natuurlijke  
bedreigingen zoals hoogte en klimaat, worden zij ook  

bedreigd door de mijnbouw en milieuverontreiniging.  
 

Om zelf staande te blijven, 
maar ook in dankbaarheid 

en om te leven in verbondenheid met anderen 

zijn wij hier samen:  
in de naam van de Vader, Zoon en Geest. Amen. 

 
Gebed om dichter bij God te komen   
Bij alles wat gebeurt, 
schrikwekkend, mensonwaardig, vragen wij: 
open ons hart en ons verstand  
voor wat óók gebeurt: 
gerechtigheid die volbracht wordt, 
mensen die zich inzetten, ten einde toe 
en zich houden. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Dat wij ons niet laten intimideren 
door wie de macht hebben, 
nu nog wel, maar ooit niet meer. 
Dat wij vindingrijk de kleinste kansen  
leren benutten om vrede te stichten  
en recht te doen. 
 

Dat onze ogen opengaan 
voor die flitsen van een nieuwe wereld. 
 
Stiltemoment 
 
Gebed 
God, onze Vader, 
als gelovige gemeenschap  
zijn wij hier vandaag bijeen 
omdat wij ons eigen levensverhaal  
willen verweven met uw droom. 
Aan het begin van deze vasten 

willen we zoekend en luisterend vooruitblikken, 
uw droom van liefde en gerechtigheid waarmaken. 
Daarom vragen we om ons te dragen  
op moeilijke momenten, hier en nu, vandaag  
en in de komende vastenperiode. Amen. 
 



Inleiding op de lezingen 
Zoveel water en God die er niet meer lijkt te zijn.  
Wachten, luisteren naar de stilte, geduld hebben. 

Maar vooral niet bij de pakken blijven zitten.  

God laat ons niet in de steek. Die goede boodschap 
brengt Jezus ons in eigen persoon. 

 

Eerste lezing Genesis 9, 8-15 

 

Orgel 
Dietrich Buxtehude (1637-1707):  

Auf meinen lieben Gott (Allemande) 

 

Evangelie  Marcus 1, 12-15  
 

Homilie 
 
Voorbeden 
Goede en betrouwbare God. Tot u bidden wij: 
 

Om moed  
voor mensen die overspoeld zijn door angst  
en niets nieuws durven beginnen. 
Dat zij andere mensen vinden  
om grenzen te verleggen 
en verandering mogelijk te maken.  

 
 
 
 

Om kracht  
voor hen die ontmoedigd zijn 
door de golven van geweld en onrecht. 
Dat zij niet opgeven maar staande blijven in hun 
engagement voor een menswaardige wereld. 
Ga met ons door de dagen … 
 

Om vertrouwen  
voor mensen die gedwongen zijn 
hun leven een nieuwe wending te geven 
Dat zij niet bang zijn voor de toekomst. 
Ga met ons door de dagen … 
 

Om onderling begrip in onze gemeenschappen. 
Dat wij elkaar niet laten vallen  
maar telkens opnieuw uitdagen 
de weg van de ommekeer te gaan.  
Ga met ons door de dagen … 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof dat Gij de Schepper zijt van alle leven. 
 

Ik geloof dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, te beschermen 
en tot vrede te brengen. 
 

Ik geloof dat Gij door mensen  
heel menselijk tot ons wilt komen. 
 

Ik geloof dat Gij  
zoveel liefde hebt voor de mens, 
dat Gij met geen dood genoegen neemt. 

Ik geloof dat Gij de mens  
opnieuw geboren laat worden 
en door het duister heen in het licht brengt. 
 

Ik geloof in de voltooiing van de wereld 
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven. 
Amen. 

 

Offerande 
Buxtehude: Auf meinen lieben Gott (Double) 
 

Gebed over de gaven 
God, het brood en de wijn op deze tafel  
verwijzen naar onze zorg voor elkaar,  
naar onze hoop op een wereld   
waarin ieder tot zijn recht mag komen. 
Aanvaard deze gaven als teken van ons geloof  
in uw Verbond met mensen. 
Dat wij, door te breken en te delen,  
in Jezus’ voetsporen meewerken  
aan de komst van uw Rijk van vrede. Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
In uw Naam zijn wij hier samen. 
Tastend en aarzelend noemen wij U:  
God en Vader, Roepstem,  
Drager, Grond van ons leven. 
 

Niemand heeft U ooit gezien 
maar elke dag opnieuw is het duidelijk  
dat Gij aanwezig zijt  
waar mensen elkaar vinden  
en samen kleine stappen zetten  
om deze wereld om te bouwen  
tot uw Wereld. 
 

Wij zien U aan het werk  
in de ontluikende liefde tussen mensen,  
in groeiende solidariteit,  
in blijvende verbondenheid,  
in de kleine en grote inzet  
voor vrede en gerechtigheid. 
 

Wij zien U aan het werk in Jezus uw Zoon:  
de woorden die Hij sprak,  
waren uw Woorden,  
en worden nu ook de onze. 
Zijn keuze voor de kleine mensen  
was uw keuze en wordt nu ook de onze. 
 

Hem willen wij hier noemen:  
Inspiratie, Wegwijzer voor ons leven,  
blijvende Oproep om te blijven doen zoals Hij. 
Daarom loven, eren en danken wij U: 
 

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. 


