
Breng ons waar er in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw geest doorheen de kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 
Laat uw naam … 
 
Mededelingen en zegen 

De VASTENKALENDER  

van Broederlijk Delen  

is mee te nemen  

voor €2,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kom je luisteren naar Madelon  

omtrent geloof in kunst? 

We kunnen afspreken om naar Sinaai  

te rijden: woensdag 4 maart om 20u! 

Wist je dat? 

...we deze 40-dagentijd telkens aan enkele mensen 

vragen om bij de offergang de gaven naar voor te  

brengen? 

… de themawoorden uit de lezingen in deze tijd 

centraal staan en we ze daarom aanbrengen  

bij de intrede? 

… we je uitnodigen om een intentie neer te 

schrijven die we in de volgende viering als 

voorbede meenemen? 

...je vandaag ook nog kan inschrijven voor het 

solidariteitsmaal van volgende week? En ... 

… wij je daarvoor vragen om een aperitiefhapje  

te delen of een koekje voor bij de koffie  

 (recepten vind je op de deeltafel) 

...je zelf iets mag meebrengen om 'te delen':  

plaats het op de deeltafel en kijk  

of er ook voor jou iets ligt. 

WANT: 

 

De vastenfolder met info over wat  

in onze parochie zoal gebeurt  

wordt niet in alle huizen gebust.  

Wil jij daarom helpen  

om de info mee te verspreiden aub?  

Neem een stapeltje mee  

en geef ze aan mensen die je ontmoet.  

Of vraag bij de bakker, de slager, …  

of je er een aantal mag leggen. Dank je  

wel ervoor!  

Je vindt de vastenfolders achteraan in de kerk  

op de deeltafel. 

1 maart 2020 - a-jaar 
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We DELEN  

 Beperkingen,  

   Verleiding  

    Keuzevrijheid 

 waartoe de bijbellezingen ons vandaag  

 inspireren. 

 

Lied 

Ik zie de wereld omgekeerd,  
het laagste bovenaan, 
het ongeziene in het licht,  
uit niets groeit Gods bestaan. 
 
Ik zie het lang beloofde land 
waar alles wordt gedeeld, 
van grond tot licht,  
van steen tot brood,  
wij zijn Gods evenbeeld. 
 
Welkom 

Delen willen we doen: 

onze inspiratie en onze inzichten, 

het Woord uit de Bijbel 

en de intenties bij de voorbeden. 

En dan brood breken en delen, 

onze krachten versterken 

en samen de vastentijd ingaan. 

Doen we dit in de naam van de Vader, Zoon 

en Heilige Geest. Amen. 

 

Stiltemoment 

 

Gebed om nabijheid 

Jezus weerstond de verleiding tot macht,  

eer en bezit. Hij deelde zijn leven met de wereld 

en bracht zo God aan het licht.  

Tot Hem bidden wij om ontferming.  

 

Heer, midden ons drukke gedoe, 

deelt U met ons uw verrassend woord  

dat een mens niet leeft van brood alleen.  

Wij keren ons tot U. 

 

Gebed 

Heer, onze God, 

veertig dagen van herbronning en heroriëntatie 

liggen voor ons. 

Moge zij vruchtbaar worden voor onszelf 

en voor de wereld om ons heen. 

Leer ons hoe wij elkaars bondgenoten  

kunnen worden, mensen naar uw hart. 

Behoed ons voor dromen die bedrog zijn, 

en doe ons kiezen voor wat echt en hecht is. 

Amen.  
 

Lied 

Om in stilte te lezen Karel Malfliet 
De verleider ként zijn job. 

In onze tijd heeft de mens zichzelf  

in het middelpunt gezet, en U, God, buiten spel. 

 

Hij heeft de wereld verbouwd 

naar zijn beeld en gelijkenis. 

Met wetenschappelijke zekerheid  

berekende hij dat alles mag en alles kan. 

Niets houdt hem tegen. 

 

Spreek opnieuw uw Woord over deze wereld. 

Breng ons terug naar onze oorsprong. 

Maak ons tot de mens die Gij gedroomd hebt, 

een mens die deze wereld maakt  

tot een woonplaats voor al wat leeft, 

en die op de zevende dag het werk onderbreekt 

om alles in uw handen te leggen. 



Jezus is gestorven, maar als zijn vrienden  

komen we nog altijd bij elkaar. 

Dan breken en delen wij, eensgezind. 

 

En we herinneren ons wat Hij deed: 

hoe Hij zieken beter maakte 

en bevriend was met mensen  

zonder vrienden. 

Hoe Hij kon luisteren  

en kijken naar de natuur, 

hoe Hij begaan was met kinderen 

hoe Hij de mensen leerde bidden. 

 

Samen met Hem gedenken wij ook  

die gestorven zijn (…). 

Zij mogen verder leven in uw liefde. 

Doen jullie nu zoals Ik het jullie heb voorgedaan. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem  

zal uw naam geprezen zijn,  

Heer, onze God, barmhartige Vader,  

in de eenheid van de heilige Geest,  

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

Heer, onze God, 

hoe gemakkelijk is het  

om brood te breken en te delen, 

om elkaar de beker wijn aan te reiken. 

Maar hoe moeilijk valt het ons, God, 

om een lichtend voorbeeld te zijn voor anderen. 

Terwijl wij U onze gaven aanbieden, 

spreken wij ons verlangen uit 

om echt brood en beker te willen zijn 

voor onze medemens. Amen. 

 Geven wij elkaar die vrede 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus, terwijl we verleid worden om te leven  

ten koste van medemensen en onze planeet,  

zegt Gij dat wij God niet op de proef  

mogen stellen.  

Wij keren ons tot U. 

Heer, terwijl we gehoorzaam een knieval doen voor 

machtigen die denken dat ze goden zijn,  

herinneren wij ons uw keuze  

om enkel God te aanbidden.  

Wij keren ons tot U. 

Openingsgebed 

Met onze voeten op deze broze aarde, 

gedragen door uw levensadem, God, 

mogen wij ten volle mens zijn, 

gekneed naar uw beeld. 

Ook als stemmen rondom 

ons hiervan proberen af te leiden. 

Mag deze vastentijd ons zuiveren, 

ons richten op de man van Nazareth, Jezus, 

die we herkennen als uw zoon en onze broeder. 

Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
De mens, deel van de aarde en bezield door Gods Geest, 

laat zich verleiden om zoals God te zijn.  

Jezus echter bezwijkt niet voor de verleiding  

om zijn gaven te misbruiken voor eigen belang. 

 

Eerste lezing Genesis 2, 7-9; 3, 1-7a 

 

Lied 
Het is goed te vertrouwen op God … 

 

Evangelie   
Matteüs 4, 1-11  

 

Homilie 



Stiltemoment 

Wat betekent dit nu voor mijn leven? 

 

Voorbeden 

Ik wil bidden ... 
 

...we lezen enkele intenties die uit onze  

gemeenschap komen en in ons midden werden 

gebracht. 

 

Geloofsbelijdenis 

Offerande 

Zoals elke zondag brengen wij brood en wijn  

in ons midden om het straks te delen zoals Jezus deed. 

Daarom vragen we een 4-tal mensen om de schalen 

met hosties, de kannetjes en de beker naar voor te 

brengen. 

 

Tezelfdertijd mogen we ook delen van wat wij hebben: 

uw financiële bijdrage helpt ons als geloofsgemeenschap 

weer wat verder. Dank voor je bijdrage. 

Gebed over de gaven 

Heer, onze God, 

hoe gemakkelijk is het  

om brood te breken en te delen, 

om elkaar de beker wijn aan te reiken. 

Maar hoe moeilijk valt het ons, God, 

om een lichtend voorbeeld te zijn voor anderen. 

Terwijl wij U onze gaven aanbieden, 

spreken wij ons verlangen uit 

om echt brood en beker te willen zijn 

voor onze medemens. 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. 

 

Uw Geest stimuleert ons 

om te geloven in Jezus 

en Hem te belijden voor alle mensen 

als de Heer,  

als de hoop van de wereld. 

 

Daarom loven wij U met de woorden 

die uw Geest ons heeft ingegeven: 

Goede God, uw oud verhaal brengt mensen  

bij elkaar om te luisteren, 

stil te worden en honger te krijgen naar meer. 

  

Wij mogen onze handen uitstrekken  

om voedsel te nemen 

dat Gij ons schenkt: brood om van te leven. 

Wij bidden om uw Geest over deze gave. 
 

Die laatste avond (…) 

 

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


