
 

 



 

We brengen de kruisjes naar voren, van hen die in  

februari overleden zijn en plaatsen ze  

in de woestijn van ons leven.  

Zo nemen we hen mee in ons gebed tijdens deze viering. 

 

Lied 

voorzang 

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 
  

allen 

Houdt mij in leven...  
 
  

Welkom 

Vandaag is het de laatste zondag van de vasten  

vóór Palmzondag en de Goede Week.  

Pasen is dus wel heel dichtbij. 

Zoals een graankorrel in de aarde openbreekt  

om nieuw leven te laten geboren worden,  

zo gebeurt het ons als we Gods liefdeswet  

in ons hart laten schrijven.  

Laat ons samen zijn in de naam van de Vader, .. 

 

 

 

 

Openbreken! 
 

 

 

 

 

door Gods 

onvoorwaardelijke 

aanwezigheid 
 

 

5e zondag 40-dagentijd-bjaar     18 maart 2018 

Slotgebed 

Heer onze God, Jezus’ leven is vruchtbaar geweest 

omdat hij als de graankorrel in de aarde is gevallen 

en zich aan mensen heeft toevertrouwd. 

Geef dat ook wij ons leven durven delen  

met anderen.  

En laat ons zo ervaren dat wij U kunnen ontmoeten, 

vandaag en alle dagen en eens ook  

in uw eeuwigheid. Amen. 
 

Lied  ZJ 921 

Gestorven graan wordt brood,  
geperste druiven wijn van vreugd',  
zo gaat doorheen de dood  
wat blijven zal en reeds verheugt.  
Een mens moet leren sterven om Leven te beërven. 
 

De mensen die bestaan  
zijn blijdschap na geboortepijn;  
God noemt hen bij de naam, 
bekend, geliefd door God te zijn  
en altijd voort te leven en sterven is maar even. 
 

Wij zullen voor elkaar  
de aarde en de hemel zijn,  
daarom is dit gebaar:  
gebroken brood, gedronken wijn,  
een overvloed van leven, een teken ons gegeven 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

Vier je mee met het feest van onze patroonheilige 

Sint-Jozef? Maandag 19 maart om 19u30:  

Gebedsdienst in St-Jozefkapel-Smisstraat (dicht bij Colruyt). 

Daarna een drankje (breng zo mogelijk zaklamp mee). 

Welkom in de vieringen in de Goede Week & Pasen 

Zondag 25 maart -10u30: Palmzondag  

met palmtakjes en kinderkoor Mozaïek. 

Dinsdag 27 maart - 19u30: Verzoeningsviering. 

Donderdag 29 maart - 19u30:Witte Donderdag:  

breng een boterham mee om samen te tafelen. 

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag 
In de nacht naar Paaszaterdag ben je steeds welkom  
in de kerk - voor eventjes of voor langer.  
Je kan komen en gaan wanneer je zelf wil. 
15u: Kruisweg in St-Jozefkerk en in kapel  
        Onze Lieve Vrouw van Halle (Kapelstraat) 
19u30: Viering met Fiori Musicali 
21u: Film over hoe een man worstelt met het verlies 
 van zijn dochtertje en stilaan een weg vindt. 
23u30-01u: Christelijke meditatie  
   onder begeleiding van José Pype 
01u-2u30: Meditatief klankconcert  
 onder begeleiding van Dieter Van Obbergen 
2u30-06u30: Meditatie volgens Yogananda 
 onder begeleiding van John Verschooten 
06u30-08u: Meditatief op weg met de 
                     Mattheüspassion  van J.S. Bach  
 onder begeleiding van Koen Van Herrewegen 
08u: samen Ontbijten           Steeds welkom. 
      Vul eventueel je naam in op het blad in de kerk. 
      Zo krijgen wij een zicht op het aantal. Dank!!!
Paaswake 31 maart - 20u:Paaswake 
 met het Sint-Ceciliakoor 
Pasen 01 april - 10u30: Kindvriendelijke viering
 waarna we paaseieren rapen in de tuin. 



Heel zijn leven was liefde, ook toen Hij  

de laatste avond van zijn leven 

met zijn vrienden samen was. (…). 
 

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

Door U wakker geroepen, door U gedragen,  

reiken wij de hand aan alle slachtoffers 

van bewapening, vluchtelingenkampen,  

inflatie, honger, werkeloosheid, geldspeculatie  

en de wetten van de vrijemarkteconomie. 
 

Omwille van die velen noemen wij uw naam: 

God van mensen, onvoorstelbare Goedheid,  

Geest van leven,  

hoop die de wereld doet veranderen,  

liefde die mensen bij elkaar brengt. 
 

En wij bidden voor de zovelen die gestorven zijn 

en die wij aan U toevertrouwen (…). 

Wij bidden U, Heer God, stuur ons op weg  

in de geest van Jezus, uw Zoon,  

U, die wij Onze Vader mogen noemen. 

  
Onze Vader 

 

Bidden om vrede 

   

Inleiding op de communie 

Telkens als wij eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij dat Hij leeft, Jezus de Messias. 

Hij spreekt ons aan,  

Hij bemoedigt, troost en vermaant. 

Hij zegt tot ons:  

'Breek je brood en deel je levenskracht, 

Geef je leven zoals ik het gaf: 

Wees mijn zachte kracht, mijn lichaam, mijn ziel  

in deze wereld'. 

Zo mogen wij ons genodigd weten aan zijn tafel. 

Om in stilte te lezen 
Uit een piepklein zaadje groeien de bloemen  

pronkend in hun felle kleuren. 

Bloemen zijn wonderen! 

Bloemen doen wonderen! 

Het hoeven geen dure kostbare bloemen te zijn. 

Gewone, eenvoudige bloemen: 

een glimlach, een goed woord, een simpel gebaar. 

Het kleinste bloempje  

met een warm hart gegeven 

vertelt een mooi verhaal, 

een zuiver heerlijk sprookje  

over een klein stukje hemel op aarde,  

waar de mensen gelukkig zijn, 

waar de mensen een teken van 

genegenheid en sympathie vinden, 

waar de mensen vriendschap en vrede vinden, 

waar de mensen als bloemen bloeien voor elkaar. 

Bidden om nabijheid 

God, wij staan erop  

onze eigen keuzes in het leven te maken. 

Maar als het moeilijke keuzes zijn, 

als daardoor pijn en verdriet op onze weg komen, 

laten we het vaak afweten omdat ons vertrouwen 

dat Gij ons daarbij nabij blijft, te klein is. 

Dikwijls is ons egoïsme groter  

dan onze naastenliefde 

en wordt de weg gaan van de graankorrel 

iets voor een andere keer of voor idealisten. 

God van liefde, vergeef ons en houdt ons in leven. 

Wees Gij onze redding. Amen. 
 

Allen 

Houdt mij in leven… 
 

Openingsgebed 
God van ons leven, zie ons hier bijeen. 

Wij komen luisteren naar uw woord 

en wij bidden U: 

leg uw woord in ons hart, zodat het,  

net als een graankorrel in vruchtbare grond, 

vrucht zal voortbrengen. 

Wees aanwezig in ons midden en sluit met ons 

een nieuw verbond. Dat vragen wij U  

voor vandaag en alle dagen. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing horen wij een prachtige tekst  

van de profeet Jeremia over het nieuwe Verbond  

dat God met Israël sluit. 

In het Johannes-evangelie gaat het over de  

graankorrel, nietig, zo weggegooid,  

zonder iets van gewicht. 
 

Lezing  Jeremia 31, 31-34 
 

Lied 



Evangelie  Johannes 12, 20-33 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Aan de kiemkracht van het zaad is veel gelegen:  

het welslagen van de oogst hangt er immers van af.  

In het Koninkrijk van God zijn er heel wat zaadjes  

van geluk en geloof te vinden.  

Daarom zingen wij: 

Om levenskracht bidden we: 

voor mensen op de vlucht,  

voor mensen in oorlogssituaties, 

voor de ouderen in onze wereld: 

dat er ruimte is om hun zorg te geven 

zodat ze gelukkige dagen kennen, 

voor de zieken uit ons midden,  

om kracht in moeilijke dagen. 

Daarom zingen we: 

Ga met ons … 

 

Wij danken om de levenskracht 

die kinderen hebben. 

Zo bidden we voor hen die in deze kerk  

onlangs werden gedoopt (…). 

Voor hen en ons zingen we: 

Ga met ons 

 

We bidden om levenskracht  

voor hen die moeten leven  

met een lege plaats aan 

hun zijde: 

dat wij mogen geloven in het geheim 

van de graankorrel die vrucht draagt. 

We bidden voor mensen die gestorven zijn: 

dat niets van hun leven verloren zou gaan 

en dat alles wat zij geleefd en gedaan hebben  

verder ten goede mag komen aan deze wereld. 

We bidden om levenskracht voor onszelf: 

dat we open staan voor alle groeikansen 

die ons gegeven worden. 

We bidden om levenskracht voor allen  

die zich engageren in de Kerk: 

dat ze blijven geloven en vertrouwen op God. 

Daarom zingen we: 

Ga met ons … 

 

Bevestiging mandaat Christel  

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat God ons heeft geschapen 

naar zijn beeld en gelijkenis 

en dat daarom elke mens recht heeft 

op een menswaardig bestaan. 

 

Ik geloof in Jezus, die,  

gestorven en verrezen, in ons leeft 

en ons aankijkt doorheen de ogen  

van elke mens. 

  

Ik geloof in de Geest 

die het vuur in ons aanwakkert 

tot volgehouden inzet 

voor vrede en gerechtigheid. 

  

Ik geloof dat de schepping, 

niet eindigde op de zevende dag, 

maar dat zij ook in onze handen is gelegd.  

Dat alles wat gebeurt ons aangaat, 

en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen. 
  

Offerande 

Gebed over de gaven 

God van alle leven, vele graankorrels  

en vele druiven zijn geoogst en bewerkt 

om voor ons te worden tot brood en wijn. 

Ze zijn een klein en kwetsbaar teken 

voor elke nieuwe stap die wij zetten  

naar een toekomst van breken en delen, 

van doen wat haast ondenkbaar is. 

Aanvaard dit brood en deze wijn 

waarmee wij de herinnering levendig houden 

aan Jezus die als de rijpe graankorrel 

vrucht draagt tot op vandaag 

en zijn leven heeft gegeven opdat wij leven,  

in overvloed. Amen. 

Gebed bij brood en wijn van leven 

Uw koninkrijk, God,  

bouwt niet op grootheid en geweld,  

niet op banken en kerken,  

niet op bezwerende woorden  

en daverende bewijzen. 

Uw Rijk is als een machteloos zaadje,  

neergelegd in mensen. 

Gij vertrouwt het hun toe en wacht  

tot het ontkiemt en vrucht gaat dragen.  
 

Uw machteloze kracht, God,  
greep ooit een mens uit Nazareth aan. 

In Hem ontkiemde  

uw weerloze waarheid zo  

dat Hij haar uitstraalde  

naar ieder die maar zien en horen wilde.  

  
 


