
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

   

Zondag 8 maart DELEN we  

eten, verbondenheid, muziek, … met elkaar 

tijdens het Solidariteitsmaal.  

Noteer je naam als je erbij kan zijn! 

Nog dit: 

• Kan / wil jij een aperitiefhapje meebrengen? 

Iets zelfgemaakt of iets gekocht bv van de 

wereldwinkelstand … om samen te delen... 

• Of wil je koekjes bakken voor bij de koffie?  

Het recept vind je bij het koffiehoekje 

• Kan jij helpen om eten klaar te maken  

of de zaal te zetten op zaterdag 7 maart  

in Ons Huis vanaf 10u? 

ZONDAG 8 maart 

in Ons Huis  

na de viering 

We nodigen u graag uit voor volgend ‘geloofsgesprek'. 
  

Op woensdag 4 maart om 20u 

verwelkomen we Madelon 

Verton in de parochiezaal van 

Sinaai. Als kunsthistorica helpt 

zij ons 'te geloven in kunst':  

deze wetenschappelijke lezing 

wil aantonen hoe aan de hand 

van de christelijke beeldcultuur  

een bepaald thema uit de bijbel 

werd doorgegeven aan de 

geloofsgemeenschap. Het motief deze avond is: 

"noli me tangere" = "houd me niet vast”.  
  

Madelon is mama van drie kinderen  

(waarvan de oudste Dario, misdienaar is op Tereken)  

en wordt gedoopt in de Paaswake van zaterdag 11 april 

om 20u hier in de Sint-Jozefkerk. 

7de zondag door het A-jaar 

23 februari 2020. 

 

 
 
 
 

    

 

Lied J 

 

Welkom 
Samen leven is niet eenvoudig.  

Mensen hebben verschillende opvattingen, 

gevoeligheden, gewoontes, … en toch is het mogelijk. 

Zelfs de grootste verschillen kunnen overbrugd worden. 

Willen we samen, verbonden met elkaar met Hem,  

deze viering beginnen met zijn teken - het kruisteken:  

in de naam van de Vader en de Zoon  

en de Heilige Geest. Amen. 

 

Stiltemoment 

 

Bidden om Gods nabijheid 

God,  

uw goedheid is grenzeloos. 

Wees hier bij ons aanwezig 

en laat ons die goedheid aanvoelen, 

zodat ook wij in ons samen leven 

goed zouden zijn voor elkaar. 

Verbonden met elk - ander 



Toon ons de weg van verdraagzaamheid 

als de verschillen te groot zijn. 

Toon ons de weg van de verzoening 

als er spanningen zijn of conflicten. 

Toon ons dat 'elk-ander ook uw schepsel is 

en we de waarde van het ‘anders zijn’  

mogen zien, aanvaarden en genieten. 

Leer ons in deze viering kijken 

met de ogen van liefde voor iedere mens. Amen. 

 

Ere zij God  

Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 

  

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

  

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een verbond  

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn boodschap 

gestalte geven. 

  

Vrede op aarde aan alle mensen 
en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

  

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

Gebed 

God, Vader, 

Gij laat de zon schijnen over alle mensen, 

over vriend en vijand. 

Gij hebt geduld met elke mens  

en vergeldt nooit kwaad met kwaad. 

In Jezus geeft Gij ons een beeld  

van hoe samen leven echt kan. 

Help ons door het goede te doen  

het kwade te overwinnen. 

Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing zegt God tot zijn volk  

dat het zich moet spiegelen aan zijn heiligheid,  

aan zijn liefde zonder voorbehoud. 

Slotgebed 

Goede God,  

op het einde van deze viering willen wij U danken  

voor wat we hier mochten beleven:  

een ogenblik vrede, een nieuwe kijk op het leven,  

een beetje fantasie  

om het eens anders te proberen. 

Wij vragen U: help ons dat ene stapje te zetten  

dat ons dichter brengt bij de mensen  

met wie we het leven delen. Dat vragen wij U  

omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.   

  

Lied   

 

 

Om in stilte te lezen 
Zo rijk als nu waren we nooit, 

maar ook zo hebzuchtig als nu waren we nooit. 

 

Zoveel kleren als nu hadden we nooit, 

maar ook zo naakt  als nu waren we nooit. 

 

Zo verzadigd als nu waren we nooit, 

maar ook zo onverzadigbaar  

als nu waren we nooit. 

 

Zulke huizen als nu hadden we nooit, 

maar ook zo thuisloos als nu waren we nooit. 

 

Zoveel wetend als nu waren we nooit, 

maar ook zo onwijs als nu waren we nooit. 

 

Zoveel gezien als nu hadden we nooit, 

maar ook zo blind als nu waren we nooit. 

 

Zoveel licht als nu hadden we nooit, 

maar ook zo donker als nu was het nooit. 

 

Met zovelen bijeen als nu leefden we nooit, 

maar zo ver van elkaar als nu waren we nooit. 



God, onze Vader,  

zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. 

Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 

om het brood te delen met elkaar.    (…) 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

Doe ons opstaan, Vader, 

in de kracht van uw goede Geest. 

Wek in ons het vermogen om mild en goed  

te leven en doe ons uitzien naar uw Rijk. 

 

Wij willen ook verbonden blijven 

met onze dierbare medemensen 

die ons in de dood zijn voorgegaan (…). 

  

Zo kan in verbondenheid  

op aarde en over de dood heen 

een nieuwe wereld groeien  

van vrede en vriendschap. 

 

Mag zo het Rijk van uw Liefde 

meer en meer gestalte krijgen, 

vandaag en alle dagen die komen. 

 

Onze Vader   
 
Vredewens 

Alleen God kan het geloof schenken, 

maar jij kan ervan vertellen. 

Alleen God kan hoop geven, 

maar jij kan vertrouwen op anderen. 

Alleen God kan liefde geven,  

maar jij kan leren om de ander graag te zien. 

Alleen God is de weg, 

maar jij kan anderen de weg wijzen. 

Alleen God is licht, 

maar jij kan het laten schijnen in ieders ogen. 

Alleen God kan vrede brengen, 

maar jij kan zorgen voor eenheid. 

Allen God heeft genoeg aan zichzelf, 

maar Hij rekent liever op jou, op ons, … 

  

Laten wij dan ook zijn vrede aan elkaar 

doorgeven en het van harte toewensen. 

 

 

In de evangelielezing roept Jezus een halt toe  

aan de weerwraak. Hij leert ons dat wij  

geen kwaad met kwaad mogen vergelden. 

 

Eerste lezing   Leviticus 19, 1-2. 17-18 

 

Orgel 

 

Evangelie   Matteüs 5, 38-48  

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden we om Gods liefde  

voor mensen die elkaar zien als vijanden,  

voor allen die in hun oordeel  

en hun woorden hard zijn voor anderen. 

Dat ze mogen inzien dat mildheid de enige weg is 

naar vrede en geluk voor iedereen, 

ook al lijkt die houding dwaas in de ogen  

van onze maatschappij. 

 
Bidden wij voor de mensen 

die dag na dag belangeloos klaar staan  

voor hun medemensen,  

die ruimte scheppen en levenskansen bieden  

aan iedereen.  

Moge zij, naar het voorbeeld van Jezus,  

onverminderd hun weg verder zetten 

en door hun onbaatzuchtige inzet 

getuigen van Gods onvoorwaardelijke liefde. 

 

Vader van alle mensen, verhoor uw volk. 
 
Ook nu nog worden grote en kleine conflicten  

uitgevochten tussen landen, bevolkingsgroepen,  

geloofsgemeenschappen,  

en zelfs in onze eigen christengemeenschap,  

soms zelfs in ons eigen gezin.  

Laten we bidden dat de geweldloosheid  

en de eindeloze liefde die Jezus ons toonde,  

ons de weg doet gaan van verzoening  

en verbondenheid met elkaar. 

 

Vader van alle mensen, verhoor uw volk. 
 

Bidden we voor mensen  

die leven in zorg en verdriet, 

omdat er voor hen geen plaats is  

in onze maatschappij,  

omdat ze financieel aan de grond zitten,  

 



dat ziekte of pijn hun leven ondraaglijk maakt,  

omdat zij vernederd worden, 

die door roddel en kwaadsprekerij  

geen kans krijgen om te leven.  

Laten wij bidden dat zij  

mensen mogen ontmoeten die hen nabij zijn,  

die hen met zorg omringen, 

die in hen geloven en hen niet in de steek laten. 

 

Vader van alle mensen, verhoor uw volk. 
 
Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in het verhaal van God  

met de mensen: 

dat Hij ons tot leven riep, 

dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede. 

 

Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 

in mensen die samen op weg willen gaan. 

 

Wij geloven in open handen van mensen 

die elkaar groeten met woorden van vrede, 

die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn. 

 

Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd 

die elkaar bevestigen en bemoedigen. 

 

Wij geloven in de goedheid van mensen 

die in liefde elkaar alle ruimte bieden 

om vrije en gelukkige mensen te worden. 

 

Wij geloven in de hand die deelt, 

in het woord dat vrijspreekt, 

in de liefde die in mensen is neergelegd, 

opdat wij elkaars bondgenoten worden 

op weg naar morgen. 

 

Wij geloven in God met ons,  

die mensen voorgaat 

en die met ons meegaat in Jezus zijn zoon. 

 

Wij geloven dat Hij zal voltooien 

wat Hij in mensen begonnen is: 

wij, godsvolk wereldwijd,  

en Hij, God met ons voorgoed. 

 

Wij geloven in een toekomst  

die ons wordt toegezegd:  

"leven in blijvende verbondenheid". 

 

Offerande 

 

 

 

 

 

Gebed over de gaven 

Goede God,  

Gij nodigt ons telkens uit aan uw tafel, 

Gij zet ons aan tot breken en delen. 

Mogen wij met dit brood en deze wijn  

de gedachtenis aan Jezus hoog houden. 

Doe ons groeien in liefde, in solidariteit  

en in zorg voor elkaar. 

Maak ons onverdeeld goed zoals Gij,  

God van tijd en eeuwigheid. Amen 

 
Gebed bij brood en wijn van leven 

De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. We 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 luisteren naar het leed van anderen,  

die wonden genezen en pijn helpen dragen, 

voor mensen die kunnen troosten. 
 

Wij danken U, God, voor mensen 

die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen in de grootheid  

van anderen. 
 

Wij danken U, God, voor mensen 

die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het geheim van alle leven, 

die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 
 

Wij danken U, God, voor alle mensen, 

die getuigen van de levenswijze van Jezus 

en die met hart, geest en handen 

de liefde dienen. 
 

Zij allen zijn getuigen van U,  

die wij 'heilig' noemen.  

Om de manier waarop Gij ons lief hebt,  

zeggen wij U dank en zingen: 


