Slotlied
In deze 40-dagentijd zingen we dit lied
in alle kerken van Sint-Niklaas als slot.
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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 ons leven worden …
Mededelingen
Zending en zegen

FEEST SINT-JOZEF Donderdag 19 maart
19u30: onze patroonheilige danken en eren
we in de Sint-Jozefkapel van de Smisstraat.
Aansluitend is er een drink ter zijner ere.

GOEDE WEEK:
Verzoeningsviering: dinsdag 7 april om 19u30.
Witte Donderdag: donderdag 9 april om 19u30.
Goede Vrijdag: vrijdag 10 april:
- om 15u00: kruisweg in kapel O.L.V. Halle
- om 15u00: kruisweg in Sint-Jozefkerk
- om 19u30: met het koor Fiori Musicali.
PASEN:
Zaterdag 11 april: Paasviering om 20u:
met doop van Madelon en vormsel van Hiëronym.
en het Sint-Ceciliakoor.
Zondag 12 april: Gezinsviering om 10u30:
aansluitend paaseieren zoeken in de tuin.
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We DELEN
Verlangen
Onzekerheid
Vertrouwen
waartoe de bijbellezingen ons vandaag
inspireren.
Intrede met pianomuziek.
Ondertussen brengen we de kruisjes van onze
overledenen van vorige maand in ons midden
en worden stil bij het grote kruis van Jezus.
Het kruis van de passie is omringd met bloemen in het
vertrouwen dat de dood niet het laatste woord heeft.

Welkom
In de vastentijd worden wij opgeroepen
om onze handen en ons hart te openen.
Wij geloven dat een andere wereld mogelijk is,
een wereld waarin liefde het haalt op haat,
waarin gerechtigheid het haalt op eigenbelang.
Jezus ging ons daarin tot het uiterste voor.
Zijn totale gave aan ons en voor ons
gedenken wij telkens wij hier samenkomen
en een kruisteken maken, in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Luisterliedied meezingen mag! H. Oosterhuis

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbij gaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.
Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?
Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn geneest,
als een nieuw begin van leven.
Stiltemoment

Om in stilte te lezen

Manu Verhulst
bij het kruis van de passie
De eenzame Christus
Van meet af aan was de
gemeenschap rond Jezus
een gemeenschap van
zwakke mensen.
De eerste van de apostelen heeft
Hem driemaal verloochend,
er was een Judas bij die Hem verraden heeft,
er waren twee broers bij, Johannes en Jacobus
die alles deden om een voorrangspositie te verwerven,
en als hun eigen leven op het spel stond,
zijn ze tenslotte allemaal weggevlucht.
Zo is het begonnen en de rest van het verhaal
is navenant.
Ze hebben zichzelf onfeilbaar en heilig verklaard.
Een decor opgetrokken, indrukwekkend,
Maar ook niets meer dan een decor.
Achter dat decor vermoeden wij die eenzame Christus
die als eerste voor een bijzondere commissie
moest verschijnen, Hem veroordeeld heeft,
Hem uitgeschakeld als een misdadiger.
Hij heeft de schande gedragen
van de terechtstelling van een slaaf, een rechteloze.
Hij heeft dat in onze plaats gedaan.
Ook nu heeft Hij zich verbonden met die menselijke
kerk, gaat Hij met die kerk de moeizame weg
naar het herstel, naar de heropleving,
naar de verrijzenis.
In het geloof dat uit elk kwaad
Iets nieuws en iets moois kan geboren worden.

Slotgebed
Goede God,
wij mochten hier samenzijn,
rondom het kruis van verbondenheid,
rond uw tafel en uw woord.
Wij willen elkaar en uw weg naar de het
het kruis helpen dragen.
Wij willen ook elkaar steunen in vreugde
en verdriet en vragen u daartoe uw zegen. Amen.
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 zelf iets mag meebrengen om 'te delen':
plaats het op de deeltafel en kijk
of er ook voor jou iets ligt.
WANT:

Toen Jezus de laatste avond bij zijn leerlingen was
toonde Hij nogmaals hoe breken en delen leven
geeft (…).
Laudate Dominum ...

God, wij danken U,
omdat Gij Jezus niet in de steek hebt gelaten,
maar Hem nieuw leven hebt gegeven voor altijd.
Daarom bidden wij voor hen die gestorven zijn
en voor alle mensen die leven met verdriet en pijn.
(…). Mogen ook zij dit nieuwe leven ervaren.
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede
God, als wij op weg gaan,
laten we oog hebben
voor wie klein is, verloren en gebroken.
Laten wij lopen op het ritme van de traagste,
wie moe is, dragen,
wie bedroefd is, troosten
en groeten wie eenzaam is.
Laten we ieder die we ontmoeten
vrede toewensen en vrede maken
in ons hart, zodat we, vanuit onze vrede,
delen met onze tochtgenoten.
De vrede van Jezus is met u.
Wensen wij elkaar die vrede toe door elkaar een
knipoog te geven, een knikje te maken,
of een elleboogstootje.
Inleiding op de communie
Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vreugde 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
Ondertussen is er pianomuziek

Gebed om nabijheid
Het doet ons, Christenen, elk jaar weer deugd
dat de Kerk in de veertigdagentijd
het goede en de solidariteit
in ons tracht wakker te maken,
opdat wij met Pasen zouden kunnen opstaan als
‘een beetje méér mens, een beetje méér christen.
Vasten is luisteren:
de roep horen van anderen
die een beroep op ons doen,
die ons nodig hebben.
Het is luisteren naar het Woord
dat Jezus via het evangelie tot ons spreekt.
Vaak komen wij daar niet toe.

Vasten is versoberen:
zich vrij maken van vele dingen
om vrij te worden voor God en de medemensen.
Vaak komen wij te weinig daaraan toe.

Vasten is delen:
delen wat we hebben, maar ook delen wat wij zijn.
Delen van onze genegenheid
en anderen laten delen van onze talenten,
van ons opwekkend woord,
van onze troost, onze vreugde en onze tijd.
Vaak komen wij daar te weinig aan toe.

Vasten is het spoor zoeken: het spoor
van onze grote voorganger, Jezus Van Nazareth.
Openingsgebed
Heer Jezus Christus,
uw leven, lijden en verrijzenis
hebben ons de ogen geopend en ons geleerd
dat Gods trouw uitgaat naar alle mensen.
Op weg naar Pasen houden we even halt
om bij U tot rust te komen.
Hier luisteren we naar U
en kunnen wij
met onze diepste noden
en vragen terecht.
Gij zijt voor ons de Bron
van Levend Water.
Amen.

Inleiding op de lezingen

Offerande

Voor het volk wordt de woenstijnervaring erg zwaar
en ze hopen dat God hen redt.
Jezus komt in de Samaritaanse stad van Sichar
en gaat in gesprek met een vrouw die aan de
bron water komt putten.

Zoals elke zondag brengen wij brood en wijn
in ons midden om het straks te delen zoals Jezus deed.
Daarom vragen we een 5-tal mensen om de schalen met
hosties, de kannetjes en de beker naar voor te brengen.
Ondertussen klinkt er muziek.

Lezing

Gebed over de gaven
Levende God,
maak ons open en ontvankelijk
zodat we uw Woord en uw liefde aannemen
zoals een kind brood ontvangt
van vader of moeder. Amen.

Exodus 17, 3-7

Een moment met de kinderen
Evangelie Johannes 4, 5-15, 19b-26, 39a40-42
Jezus, ik denk aan jou,
Jezus, ik spreek over jou,
Jezus, ik hou van jou.

Homilie
Stiltemoment bij een stukje pianomuziek.
Wat betekent dit voor mijn leven?
Hoe ga ik om met het kruis in mijn leven?

Voorbeden
We lezen enkele intenties die uit onze
gemeenschap komen.
Ik wil bidden ...
Wie graag ook een intentie neerschrijft,
vindt op de deeltafel achteraan kaartjes en
schrijfgerief. Er staat ook een mandje om het
kaartje in te leggen, zodat we deze gebeden
volgende week kunnen voorleggen.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in een God
die gerechtigheid volbrengt
in het hart en het werk van de mensen.
Ik geloof dat Hij aanwezig is
in de opbouw van het land,
waar mensen kunnen genieten van hun arbeid,
waar het volk zijn eigen lot bepaalt,
waar de laatsten de eersten zullen zijn
en de minsten het meeste gelden.
Ik geloof in de zending van Jezus
om met dat doel mensen tot elkaar te brengen
en zelf gerechtigheid en vrede te zijn.
Ik geloof in de Geest
die alles en allen tot leven wekt,
die de strijd nooit opgeeft,
die ieder mens onrustig maakt
zolang er slachtoffers en verdrukten zijn.
Ik geloof dat mensen leven over de dood heen,
ook al missen wij hen, dag in, dag uit. Amen.

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

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te geven,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
Wij danken U, God
voor mensen die hun aandacht delen
en luisteren naar het leed van anderen,
die wonden genezen,
pijn helpen dragen en anderen troosten.
Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte delen,
die oog hebben voor kleine dingen,
zich verheugen in de grootheid van anderen.
Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
eerbied hebben het leven, hun hart openen
voor vergeving en verzoening.
Wij danken U, God, voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

