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Muziek orgel 
  

Welkom 

   

Stiltemoment  bij een stukje muziek 

  

Moment van inkeer 

Meer nog dan anders in deze 40 dagen ervaren 
wat rust is, wat stilte zegt, wat liefde doet. 
   

Meer nog dan anders in deze tijd beseffen : 
geven en delen is meer des mensen 
dan hebben en halen. 
Vernieuw ons inzicht, God, telkens weer,  
om te zien dat de aarde  
onze levensstijl niet aankan,  
om een halt toe te roepen aan de roofbouw  
die leidt naar klimaatsverandering en opwarming,  
om het tij te keren. Amen. 

3e zondag  

40-dagentijd c-jaar        

24 maart 2019 

Tweede  

Adem 

Om in stilte te lezen: 
Als een vijgenboom staan wij geplant  
in de wijngaard van Gods Liefde. 
Er is water genoeg, dat leven geeft. 
Er is zon genoeg, die bloeien doet. 
En toch brengen wij soms geen vruchten voort  
en leven we zo weinig vanuit de hoop en het  
vertrouwen in Gods nabijheid en kracht, 
zodat Gods Liefde en Zorg voor mensen 
in ons niet zichtbaar wordt. 
Waarom blijft die vijgenboom geplant  
die het leven niet in zich heeft?  
Als God ons niet had geplant  
dan waren wij al lang uitgerukt en vergeten. 
Maar Hij besteedt aan ons zijn beste zorg en 
wacht…  
en wacht totdat wij ons bekeren  
en wij dan volop leven geven.  
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
U hebt Mozes uw vuur en uw hartstocht gegeven 
om uw volk te bevrijden. 
Telkens opnieuw roept U mensen, 
om op te staan en de hoop levend houden 
dat niemand verloren hoeft te gaan. 
In Jezus toont U uw trouwe nabijheid. 
Wanneer wij op onze adem trappen 
laat U ook ons niet vallen. 
Wij vragen U: 
geef ook ons de kracht en het vuur 
om hoopvol aan het goede leven 
voor alle mensen te werken. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Lied 
 

 



Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
In de schaduw van zijn verhaal 
willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam. 
  
Daarom smeken wij U, God, om bevrijding 
voor hen die onrecht wordt aangedaan, 
dat wij kracht krijgen in onze handen 
om recht te doen en op te staan.  
  
U zoeken wij om troost te vinden 
in ons mateloos verdriet 
wanneer idealen verloren zijn 
of wanneer een mens sterven moet. 
Daarom bidden wij, ook vandaag, 
voor allen die gestorven zijn 
en die wij blijven meedragen 
in onze gedachten en in ons hart.   (…) 
  
Wij danken U, God, om het licht 
dat doorbreekt als wij donker zijn, 
om de toekomst die wij dromen 
en om de liefde om ons heen.   
  
Zo willen wij gaan op zijn weg 
en een handvol brood zijn voor elkaar, 
zo willen wij samen door het leven gaan 
en bidden zoals Hij het ons heeft voorgedaan. 
  
Onze Vader 
 
Vredewens 
Heer, Gij spreekt uw Woord van vrede tot ons. 
Schenk ons de durf en de moed om de grenzen van 
ons eigen gelijk te overschrijden  
en ons open te stellen voor andermans roep om 
rechtvaardigheid. Maak ons mild zodat wij geven en 
vergeven, en bodes worden van uw vrede voor alle 
mensen. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
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. 

Openingsgebed 

God, 
maak het stil in ons, 
zodat wij aandachtig  
naar uw roepstem kunnen luisteren. 
Maak dat uw bevrijdend woord 
een tweede adem geeft 
en leidt naar nieuwe levenskracht. 
Laat niet toe dat wij berusten in onrechtvaardigheid, 
maar keer ons om naar uw weg 
van liefde, verzoening en gerechtigheid, 
naar het voorbeeld van Jezus. Amen 
 
Lezing Exodus 3, 1-8a. 13-15 
 
Orgel 
 
Evangelie Lucas: 13, 1-9  
 
Homilie 
 
Voorbeden 
Wij bidden U God, 
geef een tweede adem 
aan mensen die het moeilijk hebben, 
gekwetst door het leven. 
Dat wij er mogen zijn voor hen. 
Dat zij in onze vriendschap en betrokkenheid 
uw liefde mogen voelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef een tweede adem 
aan de bisschoppen in Guatemala. 
Onvoorwaardelijk zetten zij zich in 
tegen gangbare politieke beslissingen. 
Zij laten hun volk niet los 
en steunen hun acties en strijd. 
Dat zij zich gesterkt mogen weten 
door onze steun en engagement 
aan de campagne van Broederlijk Delen. 
Vader, wij bidden U,  
open ons hart voor uw genade, .. 



Geef ook ons een tweede adem. 
Dat wij onrechtvaardige structuren in onze wereld 
blijven herkennen. 
Dat wij – met vernieuwde moed - hier tegenin  
durven gaan door bewust te leven 
door te kiezen voor genoeg. 
Vader, wij bidden U,  
open ons hart voor uw genade, .. 
 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, 
voor alle mensen  heeft Hij deze wereld geschapen. 
Daarom neem ik geen genoegen 
met verdeling van mensen in rijken en armen, 
in wetenden en onwetenden, 
in machthebbers en verdrukten. 
 
Ik geloof in Jezus Messias, 
alle mensen zijn mijn broers en zusters. 
Ik geloof in Jezus Messias die ons is voorgegaan 
in het bevrijden van elkaar 
en zo te bouwen aan Gods komend rijk. 
 
Ik geloof in de heilige Geest. 
Hij vuurt ons aan tot durf en fantasie. 
De Geest brengt vijanden ertoe 
elkaar te vergeven en vrede te sluiten. 
Hij geeft ons oog voor al wie zwak is, 
verstoten en gebroken. 
Ik geloof in de heilige Geest 
die ons bijeen waait tot mensen voor mensen. 
 
Ik geloof dat mensen mogen leven. 
Daarom wil ik vertrouwen  
in een leven in eeuwigheid  
in Gods genade, in zijn licht, 
Ik geloof dat Hij zijn naam blijft zeggen:  
“Ik-ben-er-voor-jou. 
 
Gebed over de gaven 
Er is werk aan de winkel: 
geknechte mensen zien uit naar bevrijding, 
honger en dorst moeten gestild worden. 
Wie deelt zijn brood? 
Wie neemt het op voor anderen? 
Aanvaard, God, dit brood en deze wijn 
die wij willen delen als symbool  
voor onze inzet en werk  
aan een hoopvolle en vruchtbare wereld. 
 
Moge het delen van dit brood en deze beker 
ons sterken in de hoop  
dat er een nieuwe wereld komen zal 
waar brood en recht en veiligheid  
en liefde is, genoeg voor allen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn 
Om te komen tot onszelf, 
tot het stil en diep geheim 

dat ons leven draagt, 
daarom noemen wij uw naam: 
 God, onmeetbaar en onzichtbaar, 
als een woord aan ons gegeven, 
steeds aanwezig in ons midden 
als de warmte om ons heen. 
   

U noemen wij:  vader, moeder, 
vuur en adem van ons leven, 
lieve schaduw, zachte vrede, 
altijd bezig in ons hart. 
   

U danken wij voor iedere mens 
die op aarde leven mag, 
voor ieder kind dat wordt geboren, 
voor ieder die een ander vindt. 
 In U wonen wij als een huis 
waar ruimte is voor mensen, 
waar mensen ergens voor elkaar 
een plaats bewaren in hun hart. 
   

Op U hopen wij, hoe dan ook  
om de wereld te redden, 
dat de dood het laatste woord niet is 
en dat mensen vrij-uit gaan. 

God wij danken U 
voor Jezus van Nazaret, 
van wie wij de naam bewaren 
en doorgeven aan onze kinderen. 
  
Hij was arm met de armen 
en Hij droeg liefde voor iedereen. 
Daarom was Hij niet klein te krijgen 
door de werkelijkheid van de dood. 
  
Hij heeft ons aangewezen 
hoe wij ons leven kunnen gaan: 
liefde geven tot wij breken 
om brood voor een ander te zijn.    
Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid  
voorbereidde, (…). 
  


