
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter info in deze 40-dagentijd: 
 Er zijn nog enkele vastenkalenders om mee te  

nemen 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 dagelijkse bezinning via de computer  

kan je aanvragen langs: www.ignatiaansbidden.org. 
 

 En ook de vastenfolders zijn nog beschikbaar om 

(gratis) mee te nemen: daarin vind je alle  

activiteiten van onze geloofsgemeenschap  

voor de komende tijd. 

Wat is de solidariteitsmaaltijd? 
Na de viering verzamelen we in parochiezaal  
Ons Huis. Met een drankje om te beginnen,  
genieten we nog even na van de muziek die de 
groep Kollasuyu Nan uit het Andesgebied ons 
brengt. We bekijken de campagnefilm van  
Broederlijk Delen wiens project we steunen en 
eten een Peruviaans gerecht. Geen sober maal 
dus, wel verbonden met de mensen daar. 
Een tas koffie of thee met iets bij, maakt de  
maaltijd compleet. Rond 16u00 sluiten we af  
door af te wassen en op te ruimen. 
Goed om weten is ook dat we producten van de 
wereldwinkel te koop aanbieden. Deze kunnen ter 
plaatse genuttigd worden of meegenomen naar 
huis. Dit alles voor een bijdrage, ten voordele van 
Broederlijk Delen, te stoppen in de daarvoor  
voorziene doos. Je vindt deze doos aan de ingang 
van de zaal. 
Enkele sfeerbeelden van het solidariteitsmaal van 
2014 vind je achteraan in de kerk op de TV of op 
onze website: www.terekenparochie.be/foto.php. 
We hopen dat jij ook aansluit! 
 

Inschrijven? 
Doe het vandaag nog (zie lijst achteraan in de 
kerk) of vóór woensdag via de website,  
de lijst in de kerk of het parochiesecretariaat. 
 

Helpende handen! 
Graag doen we beroep op uw hulp op  
zaterdag 14 maart om 10 u in Ons Huis om 
te helpen in de keuken (groenten snijden). 
Maar ook kunnen we hulp gebruiken om de 
tafels te dekken én sterke krachten om de 
tafels en stoelen uit te zetten.  

Gebedsdienst voor de 40-dagentijd: 
zaterdag 14/3 en 21/3 om 19u00,  
hier in de Sint-Jozefkerk. Welkom! 
 

Je kan ook elke vrijdag van 16u30 tot 17u 
terecht in Terekenkapel (hoek Kapelstraat)  
om in stilte samen te zijn. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

8 maart 2015 
 

 
In de vloedgolf  

Rotsvast 
 

Tien woorden 
(ten)  

leven 
 

3e zondag van de 40-dagentijd 

Wat op de leisteen  
van de Sinaï is gegrift,  
is de bescherming  
van de mens  
en zijn geluk. 
Geen droge voorschriften, 
geen nameloze wetten:  
elk van de tien Woorden  
zouden door je vader  
kunnen uitgesproken zijn  
als aanmoediging  
en raadgeving. 



Voor de viering speelt Christophe van D. Buxtehude 

(1637-1707): Praeludium in g (BuxWV 163) 

 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 
 
Welkom 
Veertig dagen de tijd  
krijgen we 

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 de tijd  
om ons te richten naar Gods woord. 

Vandaag krijgen we daartoe  

tips, wegwijzers, leefregels … mee 
Ze zijn eeuwenoud.  

Tegelijk zijn ze 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 wij ons in deze viering  

door die woorden inspireren,  
in de naam van de Vader, Zoon en Geest.  

Amen. 

 
 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben mens, onder velen, Heer,  
ik ben mens, zoals velen, Heer,  
ik ben mens, 'k wil geloven, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 

Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer, 
steeds op zoek, naar de liefde, Heer, 
steeds op zoek, naar de eenheid, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 

Voor de mens wil ik leven,  
Heer, voor de mens wil ik geven, Heer, 
voor de mens wil ik lijden, Heer. 
O, geef mij kracht. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen  
 
Orgel  
Buxtehude: Praeludium in D (BuxWV 139) 

  
 

 

Dank je wel! 
 

Vrijwilligers, positieve denkers, 

zij die doen, geen wederdienst vragen, 

zuurstof voor de groep. 
 

Onbaatzuchtig, het beste van zichzelf geven. 

Vrije tijd en mateloze inzet, 

belangloos voor de groep. 
 

Zeldzaam  

en onbetaalbaar 

meer nog, onmisbaar 

vele handen in elkaar, 

steun voor de groep. 



Zo gedenken wij dankbaar onze Heer en Verlosser, 
die ons is voorgegaan naar Pasen. 
 
Zend daarom Heer, 
uw Geest hier in ons midden. 
Dan kunnen wij ervaren wat het zeggen wil 
met U en met elkaar verbonden te zijn  
in uw Koninkrijk. 
 
Onze Vader 
 

Bidden om vrede 
Wij bidden om vrede  
opdat mensen en volkeren  
het nooit zouden opgeven  
stappen naar elkaar toe te zetten. 
 
Wij willen blijven geloven  
n uw visioen van vrede, Heer, 
die droom in ons midden waarmaken,  
en aan elkaar toezeggen: 
de vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
En geven wij die 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  
Buxtehude: Klaglied (BuxWV 76) 

 
Om in stilte te lezen 
Je vindt deze tekst op de voorkant van dit boekje. 
 
Gebed 
Veertig dagen, God, zijn wij op weg. 
Veertig dagen waarin uw genade en onze inzet  
mogen samenwerken 
zodat Gij zichtbaar wordt  
in de wereld, in onze steden en dorpen, 
in ons huis en ons hart  
Gij hebt uw woorden in steen gegrift, 
maar ook in ons hart gelegd. 
Mag dit samenzijn ons verder op weg zetten 
en ons bezielen in ons engagement, 
door U gedragen en gezegend. 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. 
 
Gebed 
God, Gij hebt ons uw geboden gegeven  
als richtingwijzers voor het leven.  
We  hopen dat we de geest ervan mogen vatten: 
respect voor U en voor de medemens.  
Steun ons in de trouw die wij ons voornemen  
en in de vriendschap voor elkaar.  
Door Jezus, onze Heer. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Jezus leert ons weer eens dat God niet te koop is.  

Hij wil gewoon bij mensen zijn. 
Mensen hebben ontdekt welke wegwijzers  

naar God wijzen. 

 
Eerste lezing Exodus 20, 1-3.7-8.12-17 

Deze woorden in beeld gebracht, samen met de kinderen. 

 
Orgel   
Buxtehude: Danket dem Herren (BuxWV 181) v.1 

 
Evangelie  Johannes 2, 13-25 
 

Homilie 
 
Voorbeden 
Goede en betrouwbare God. Tot U bidden wij: 
 
om waarachtigheid  
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.  
 
 
 
 
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. 
Wek uw kracht … 
 
Om bescheidenheid en eenvoud in onszelf. 
Dat wij onszelf niet beter voorstellen dan we zijn, 
niet prat gaan op wat we verwezenlijkt hebben, 
niet neerbuigend kijken naar anderen. 
Dat wij vanuit zo’n levenshouding  
de noden van de wereld beter leren zien  
en mensen worden van mededogen  
en gerechtigheid. 
Wek uw kracht … 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, die liefde is 
en ons de wereld toevertrouwt. 
 
Ik geloof dat God ons roept en zendt 
om van deze wereld een thuis te maken: 
een wereld zonder honger,  
zonder oorlog, zonder 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 de Heer 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 van de wereld 
broers en zusters zouden worden 
op weg naar zijn Rijk van vrede 
en vriendschap voor altijd. Amen. 
 
 

Offerande   
Buxtehude: Danket dem Herren (BuxWV 181) v.3 

 
Gebed over de gaven 
Brood en wijn staan klaar 
om ons er steeds weer aan te herinneren 
dat Gij ons allen uitnodigt 
aan uw tafel van verbondenheid, 
aan de tafel waar voedsel is voor allen 
en waar niemand wordt geweerd. 
Geef ons de moed om ondanks alles, 
elke dag van ons leven, 
handen en voeten te blijven geven  
aan die droom van U. Amen. 
  

Bidden bij brood en wijn van leven 
Heer, onze God, wij zeggen U dank 
om alles wat ons dagelijks bestaan 
zin en betekenis, toekomst en uitzicht biedt. 
Gij nodigt ons daartoe uit 
en toont ons de weg ernaar in Jezus, uw Zoon. 
 
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. 
 
Zo zal ons leven lijken op dat van Hem 
en op dat van allen die ons reeds zijn voorgegaan 
naar uw Paasfeest dat geen einde kent. 
Wij bidden vandaag in het bijzonder voor (…). 
Met hen, en met alle heiligen en engelen 
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. 
 
Gezegend is Hij die gekomen is 
in de naam van de Heer, 
om ons de weg te tonen 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. 
 

Toen zijn weg ten einde liep (…). 
 

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


