Slotgebed
God van leven, als wij op uittocht gaan,
weg uit het welvaartsland,
dan vlecht Gij ons aaneen tot een volk
verbonden met alle volkeren wereldwijd.
Geef ons de kracht om heilige huisjes
en valse tempels neer te halen
en uw wereld in te richten
tot een huis van vrede voor al wat leeft. Amen.
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Mededelingen

ZOOM je mee?

Zending en zegen
Ontbijt of soep, want delen doet goed
Heb jij je ontbijt- of soeppakket nog niet besteld?
Doe het vandaag nog, zodat je kan meegenieten van
eerlijke handel ten voordele van Broederlijk Delen!
Bestellen kan via de website van onze parochie
Heilige Nicolaas van Myra.
Je vindt daar nog meer tips om de mensen in Congo,
Palestina of Bolivia te steunen via Broederlijk Delen
of om de 40-dagentijd te beleven.
Kan je Broederlijk Delen financieel steunen?
Doe een gift (vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar):
Als de som van jouw gift(en) minstens 40 euro op
jaarbasis bedraagt, kan je tot 45% van jouw gift
(en) recupereren via belastingvermindering. Voor
een gift van 40 euro geniet je een fiscaal voordeel
van 18 euro. Het kost je dus uiteindelijk slechts 22
euro. Via het rekeningnummer:
BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen

Lied

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
Here God, …

Onze Vader

Welkom
We krijgen veertig dagen de tijd
om bewust te zijn dat ons engagement
en onze levensstijl invloed hebben op het leven
van mens en natuur, hier en in het Zuiden.
Veertig dagen tijd om ons te richten
naar Gods woord.
Vandaag krijgen we daartoe tips, wegwijzers,
leefregels … mee.
Ze zijn eeuwenoud maar tegelijk
ook brandend actueel.
Tien woorden op stenen geschreven,
tien woorden die geen dode letter blijven,
wanneer wij ons engageren in dienst van God,
in dienst van de medemens.
Laten we ons door die woorden inspireren,
in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.
Gebed om nabijheid
Jezus leerde ons dat het wereld van verschil maakt
als we de liefde de eerste plaats geven
De weg van Jezus gaan, leidt naar meer
rechtvaardigheid en vrede in onze wereld
en naar meer geluk voor de mensen,
wie zij ook zijn.
Jezus, Gij hebt ons door uw houding
tegenover de geldwisselaars in de tempel
duidelijk gemaakt dat uw Boodschap
geen winsthandeltje is.
Eerlijk en oprecht God en de medemensen dienen,
daar komt het op aan.
We bezitten zoveel materiële dingen
die uiteraard ons leven aangenaam maken.
We zijn zo weinig bereid om heel bewust
een aantal daarvan te schrappen
of een eerlijke prijs te betalen,
want die goederen zijn in feite het resultaat
van onteigening van grondstoffen
aan de mensen in het Zuiden
of van hongerlonen die hun betaald worden.
God van alle mensen,
geef dat wij deze vastentijd gebruiken
om echt werk te maken van een eerlijker wereld.
Amen

Gebed om vrede
Heer Jezus, aan uw apostelen hebt Gij gezegd:
'Mijn vrede geef ik u'.
Open ons hart voor uw aanwezigheid
die vrede brengt te midden van haat en angst.
Laat onze ogen niet sluiten voor mensen
die gebukt gaan onder oorlog en geweld.
Doe de regeringen bedacht zijn
op het welzijn van het volk
en beziel allen die ijveren voor vrede.
Wij bidden U dat het geweld ophoudt
en de rede kan bestaan,
dat wrok voor vergeving wijkt
en dat vergiffenis het wint van haat.
Heer Jezus, schenk ons uw vrede. Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we dan een teken van vrede aan elkaar.
Communie
Om in stilte te lezen

Hilde Welffens
Vasten is samen aan de kar trekken
op weg naar de horizon waar de zon schijnt,
ook voor mensen achter die horizon.
Vasten is de weg banen voor een nieuwe Kerk
die zich naar mensen spoedt
in plaats van een Kerk
die op haar mensen wacht.
Vasten is zichtbaar op weg gaan en weten:
'We gaan verder en steeds opnieuw
en verder vol van hoop de ongebaande wegen
die Hij ons voorging'
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Wij danken U voor het spoor
dat Hij getrokken heeft.
Wij mogen voor U zijn: mensen onderweg,
die, in het licht van uw evangelie,
veertig dagen lang op weg gaan naar Pasen.
Trouw aan zijn opdracht
heeft Hij blinden de ogen geopend
en aan armen de Blijde Boodschap verkondigd.

Hij roept ons op om ook zijn weg te gaan,
om zijn testament uit te voeren
in ons leven van elke dag.

Gebed
God, Gij hebt ons uw geboden gegeven
om ons de weg te wijzen door het leven.
We hopen dat we de geest ervan mogen vatten:
respect voor U, voor iedere mens en de natuur.
Help ons om naar de kern van ons geloof te gaan
en alles bijkomend 'van de tafel te vegen'. Amen.

Inleiding op de lezingen

Toen zijn weg ten einde liep (…).

De eerste lezing belicht vandaag het Verbond
dat God sloot met de 'Tien Woorden'
In het evangelie horen we hoe Jezus ons weer leert
dat God niet te koop is. Hij wil gewoon bij mensen zijn.

Verkondigen we de kern van ons geloof:

Eerste lezing Exodus 20, 1-17

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Zo zal ons leven gelijken op dat van Hem
en op dat van allen die ons reeds zijn voorgegaan
naar uw Paasfeest dat geen einde kent.
Wij vragen om die blijvende verbondenheid
met hen die gestorven zijn (…).
Voor hen en voor ons allen
bidden wij tot U met de woorden van Jezus.

Orgel
Moment voor de kinderen

Evangelie Johannes 2, 13-25
Jezus ik denk aan jou,
Jezus ik spreek met jou
Jezus ik hou van jou.

Homilie

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld toevertrouwt.

Voorbeden
Goede en betrouwbare God, wij bidden:
Om echtheid in onze woorden en daden.
Dat we geen loze beloften doen.
Dat wij de consequenties nemen
van wat we zeggen,
door te doen wat wij als christenen moeten doen:
vrede, liefde en gerechtigheid brengen,
daar waar we leven
ieder volgens eigen mogelijkheden.

Waar er liefde is, ja daar is God.
Waar er liefde is, daar is God nabij.
(melodie: Ubi Caritas)
Om respect en eerbied
voor de rijkdom van mensen uit het Zuiden.
Dat wij hen niet beroven
van wat hen toebehoort:
de aarde en wat zij voortbrengt,
de zuivere lucht die zij inademen,
het helder water dat zij drinken,
het werk van hun handen.
Dat wij de resultaten die zij bereiken
waarderen en versterken.

Waar er liefde is, ja daar is God.
Waar er liefde is, daar is God nabij.
Voor een warme kerk die niet enkel een plaats is
waar het goed is om samen te komen en tot rust,
maar vooral een levende gemeenschap
van mensen verbonden met God,
verbonden met elkaar, dichtbij en veraf.

Waar er liefde is, ja daar is God.
Waar er liefde is, daar is God nabij.
Dat we niet alleen in deze vastentijd,
maar ook daarna,
leren kijken dat we onze welvaart
voor een groot deel te danken hebben
aan de landen in het Zuiden.
Moge wij daarom volop de handen uitsteken
naar de mensen in het Zuiden
om hen recht te doen.

Waar er liefde is, ja daar is God.
Waar er liefde is, daar is God nabij.

Ik geloof dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger, oorlog en haat,
een wereld vol goedheid, rechtvaardigheid en vrede.
Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.
Ik geloof dat God zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.
Ik geloof dat Jezus ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad, opdat alle mensen
broers en zusters worden
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
God van alle leven, Gij hebt ons uw tien geboden
gegeven als wegwijzers en richtlijnen om uw werk
van gerechtigheid wereldwijd vorm te geven.
Brood en wijn staan op de tafel
om ons er steeds weer aan te herinneren
dat wij allen uitgenodigd zijn
aan de tafel van verbondenheid,
aan de tafel waar voedsel is voor allen,
de tafel waaraan niemand wordt geweerd. Amen.

Gebed bij brood en wijn van leven
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.
Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

God, Schepper van hemel en aarde,
wij danken U voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde,
voor mensen die, zoals Gij, trouw blijven.

Wij zeggen U dank voor Jezus uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld omdat Hij er is
voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen die het goed hebben,
door hen voor te gaan in een leven
van dienstbaarheid.
Daarom zeggen wij U van harte dank en zingen:

