
 

Intrede met orgelmuziek 

 

Inleiding  

-Is ze gestenigd? 

-Neen. 

-Ze was toch op heterdaad betrapt? 

 Is ze dan nog kunnen ontsnappen? 

-Neen. 

-Is ze dan vrijuit gegaan? 

-Waarschijnlijk wel, ik ben niet gebleven. 

 

Intussen stond de integere Jezus 

heel alleen bij de vrouw. 

Haar lichaam trilde nog van panische angst. 

Jezus zag het lijden van de vrouw, 

haar lijden om de liefde, 

haar lijden om haar vrouw-zijn, 

de man ging vrijuit. 

Hij zag haar lijden en wie lijden ziet, 

ziet niet de zonden van de mens. 

“Ik veroordeel u niet, 

ga heen en zondig voortaan niet meer”. 

 

Verwelkoming   

 

Gebed om nabijheid  Gerrit Achterberg  

Jezus schreef met zijn vinger in het zand. 

Hij bukte zich en schreef in ’t zand, wij weten 

niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten, 

verzonken in de woorden van zijn hand. 

 

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand 

hadden gevoeld over een vrouw, van hete 

hartstochten naar een andere man bezeten, 

de schriftgeleerden stonden aan de kant. 

 

Zondig niet meer, zei Hij, Ik oordeel niet. 

Ga heen en luister, luister naar het lied. 

En Hij stond recht. De woorden lieten los 

van hun figuur en brandden in de blos 

waarmee zij heenging, als een kind zo licht. 

Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht. 
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Slotgebed 

“Moge wat je ogen zien, je hart niet verlaten”  

wensen de Aymara-indianen ook ons toe. 

Wij bidden U, dat wij het nieuwe dat we  

in deze viering zagen, in ons hart bewaren. 

Dat vragen wij U, door Jezus,  

uw zoon en onze Heer. Amen. 

 

Lied 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 
 

Vieringen GOEDE WEEK:  

De vieringen in de Goede Week zijn altijd 

heel speciaal, niet alleen door de stoelen  

die anders staan in de kerk. Kom je ook? 
Palmzondag 10 april om 10u30. 

Verzoeningsviering: dinsdag 12 april om 19u30. 

Witte Donderdag: donderdag 14 april om 19u30. 

Goede Vrijdag: vrijdag 15 april:  
- om 15u00: kruisweg in kapel O.L.V. Halle  

(hoek Kapelstraat en Dendermondse steenweg). 

- om 15u00: kruisweg in Sint-Jozefkerk  

                   en kapel van Onze Lieve Vrouw van Halle 

   (Kapelstraat). 

- om 19u30: viering 

Vieringen PASEN: Het grote feest! 
Paaszaterdag 16 april om 20u00: Paaswake  

met gastkoor Sint-Cecilia. 

Paaszondag 17 april om 10u30: Gezinsviering. 

Daarna rapen we paaseieren in de tuin van de pastorij. 



Daarom ook bidden wij hier en nu, 

voor allen die gestorven zijn (…). 

 

Geef kracht en inzicht aan  

onze Paus en Bisschoppen  

en allen die teken willen zijn van uw liefde. 

 

Zend ons uw Geest, die Leven is,  

Gerechtigheid en Licht. 

Gij, die het welzijn van de mensen wilt. 

Neem alle geweld weg uit ons midden 

en geef vrede op aarde  

in naam van Jezus, uw Zoon. 

 

Dan zal uw naam geheiligd zijn,  

Heer, onze God, 

door Hem en met Hem en in Hem 

en in de gemeenschap van de Heilige Geest, 

dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 
We bidden met open handen als teken van  

onze solidariteit die we willen delen: 

 
Bidden om vrede 

Vrede is bidden om leven,  

om recht en rechtvaardigheid. 

Vrede is dromen en weten  

dat versteende harten  

kunnen breken. 

Vrede is mensenleed onder ogen durven zien  

en pijn meevoelen. 

Vrede is gewetens wakker schudden  

op gevaar voor eigen leven af. 

God, geef ons de nodige innerlijke onvrede  

om te kunnen bidden om vrede. 

 

Communie  

Verbonden met mensen in het Zuiden. 

Uit de map van Broederlijk Delen. 

Retaj zit in het eerste jaar middelbaar in Gaza 
(Palestina) en voelt zich als meisje soms beknot in 
haar mogelijkheden. Tijdens de recente oorlog in 
Gaza verbleef haar papa in het ziekenhuis in  
Jeruzalem en waren de kinderen alleen thuis. Dat gaf 
veel spanning. Retaj zoekt nu naar mogelijkheden 
om zich te uiten en te ontspannen. Zij leerde fietsen 
en volgt een toneelopleiding bij Theatre Day  
Productions, die door Broederlijk Delen gesteund 
wordt. Zij tonen hoe ook meisjes opkomen voor 
meer vrijheid en 
een beter leven. 
Retaj en de  
theatergroep  
maken deel uit 
van de 25%-
revolutie.  

Vrede voor  
Oekraine 

God,  

Laat onze fouten 

in het losse zand geschreven staan, 

zodat ze verwaaien 

en ons niet langer achtervolgen. 

God van bevrijding,  

spreek uw woord opnieuw en zeg: 

"Leef vrijuit!  

De toekomst ligt in uw handen.”. 

Dat wij met Jezus als gids 

alle ruimte geven aan de liefde. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen wij  

de beeldende taal van Jesaja: 

"Denk niet meer aan het verleden.  

Ik onderneem iets nieuws. Ziet ge het niet?" 

Zo'n nieuwe weg opent zich ook 

voor de overspelige vrouw uit onze evangelielezing. 

 

Eerste lezing  

Jesaja 43, 16-21 

 

Evangelie  
Johannes 8, 1-11 
 

Jezus, ik denk aan Jou, 

Jezus, ik spreek over Jou,  

Jezus, ik hou van Jou. 



Homilie 
 

Orgel  
 

Voorbeden 

Bidden we voor alle mensen van de Kerk: 

om mildheid voor het falen van mensen, 

om telkens nieuwe kansen, 

om kiemen van verandering te versterken. 

Heer, aanhoor ons, Heer aanhoor ons, … 
  

Bidden we voor alle mensen  

die zichzelf of anderen niet kunnen vergeven, 

zij die niet om vergeving durven vragen.  

Heer, aanhoor ons, Heer aanhoor ons, ... 
 

Bidden we voor onszelf en alle mensen: 

om met Gods ogen te kijken naar medemensen,  

om mildheid tegenover  

de kleine kanten van anderen en onszelf. 

Heer, aanhoor ons, Heer aanhoor ons, … 
 

God, we vertrouwen U onze gebeden toe  

samen met alles wat leeft in ons hart  

en wat anderen aan ons gebed toevertrouwden.  

Maken wij het even stil om te bidden  

voor onze eigen intenties 

en stil te staan bij de vraag: 

Waar zie jij mensen samen 

iets nieuws beginnen? 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God,  

die alles heeft gemaakt. 

Hij is als een vader en zorgt met liefde voor ons. 

Hij helpt ons steeds het goede te doen. 
 

Ik geloof in Jezus, die is geboren uit Maria 

en voor wie Jozef vader is geweest. 

Hij heeft Gods boodschap gedaan en verkondigd. 

Hij heeft zichzelf gebroken en gedeeld 

en is voor ons gestorven aan het kruis. 

En op de derde dag is Hij verrezen, 

voor altijd heeft Hij de dood overwonnen. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest 

die ons steeds opnieuw herinnert 

aan de woorden en daden van Jezus. 

Zij helpt ons op onze levensweg 

om mensen te worden naar Gods hart. 
 

Ik geloof in de mensen die samen kerk vormen. 

Ik geloof in Gods rijk van vrede 

dat Jezus ons heeft toegezegd 

en dat zal duren in eeuwigheid. Amen. 
 

Een moment met en voor de kinderen 
 

Offerande   

Gebed over de gaven 

God van hemel en aarde, 

dankbaar om alles wat wij ontvangen 

hebben wij brood en wijn op tafel gezet. 

Wij bidden dat wij mogen zien 

dat Gij in dit alles tot ons komt, 

dat wij er kracht uithalen om 

als mens opnieuw te beginnen. Amen. 

 

Grote dankgebed 
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 dat wij U mogen noemen:  

onze God en onze Vader, 

dat deze wereld U ter harte gaat. 

Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat. 

Daarom zingen wij U toe: 
 
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. 

 

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon, 

die Gij geroepen en gezonden hebt 

om aan armen  

uw Blijde Boodschap te verkondigen, 

om recht te doen  

aan wie onrecht werd aangedaan 

en om voor ons allen, het evenbeeld  

te zijn van uw mildheid en uw trouw. 

 

Wij danken U  

voor deze onvergetelijke Mens, 

die alles heeft volbracht wat menselijk is:  

het leven en de dood. 

Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel 

gegeven heeft aan deze wereld. 

 

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 

(…). 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Daarom, Heer onze God, 

gedenken wij het lijden en sterven van uw Zoon, 

zijn opstanding uit de dood  

en zijn intocht in uw heerlijkheid. 

 




