
Het is doorgaan en volhouden, 
soms met velen, vaak ook alleen, 
tegen de hele wereld in, 
alleen met die zekerheid 
dat Iemand is voorgegaan, 
en ook nu met ons blijft meegaan. 

 

Onze Vader:  

 

Bezinning: 

Zending en zegen: 
 

Een dagelijkse theelepel inspiratie  

is te vinden in de kalender van Broederlijk Delen:  
mee te nemen voor €2,5 in de kerk.  

 
Voor een dagelijkse digitale bezinning:  

intekenen via: www.ignatiaansbidden.org 

Zondag 12 maart: 

Solidariteitszondag met gastkoor Weerbots. 
We hebben graag helpende handen: 

- op zaterdag vanaf 10u om het eten  
klaar te maken en de zaal te schikken 

- op zondag om na het eten mee af te wassen  

en op te ruimen. 
Graag afspreken met Christine (vrouw van Ludwig). 

Dank je wel!! 

Vrijdag 31 maart 2017 om 19u30:  

"Proeven van Marcus – een vertelling aan tafel"  
met Luc Devisscher. Een avontuur voor iedereen met  

culinaire en literaire interesse. Deze avond gaat door  
in Ons Huis en start om 19u30. Kostprijs: € 12, -  

per persoon. Vooraf inschrijven 

Voor dit gebeuren vragen we hulp om het eten  
mee klaar te maken en de zaal te schikken 

en nadien ook op te ruimen. 
Concrete afspraken volgen later. 

V

e

e

r

t 

i

g

d

a

g

e

n 

A
sw

o
e
n
sd

a
g
 1

 m
a
a
rt

 2
0
1
7
 

 

Welkom en duiding 

Gebed: 
Levende God,  
wij danken u voor deze veertigdagentijd  
ons gegeven als een heilige tijd,  
een tijd van inkeer en verandering. 
Laat ons uw aanwezigheid ervaren  
en keer ons naar elkaar toe.  
Maak ons ontvankelijk voor wat verder ligt  
dan het onmiddellijk tastbare,  
het nuttige, het voordelige,  
voor wat meer is dan het alledaagse,  
het voor de hand liggende, het logische,... 
Help ons weer geloven dat het mogelijk is:  
uw wereld van rechtvaardigheid,  
vrede en goedheid voor alle mensen.  
Amen. 
 
Lied: Bouwen aan een wereld 

Bouwen aan de vrede die ons werd gemeld, 
vechten voor de vrede en niet meer buigen 
voor geweld. 

 

 

 

http://www.ignatiaansbidden.org./


De schepping is bezig: 
De inzichten veranderen voortdurend: 
inzichten over het ontstaan van het heelal, 
over God en de evangelies,  
over de kerk, over het leven. 
Elke dag komen nieuwe inzichten  
de oude zekerheden ondergraven. 
Vroeger was de mens op weg met vaste 
grond onder zijn voeten. 
Die vaste grond is nu drijfzand geworden. 
De mens zelf,  
het menselijk wezen verandert. 
‘God is de boetseerder, wij zijn de klei’, 
Hij is ons aan het kneden 
al willen wij het niet geweten hebben. 
 

Vasten = kieswijzer 

Project Broederlijk Delen 2017: Burkina Faso 

Evangelie: Mat. 6: 1 – 6; 16 – 18 naar Nico ter Linden 

Palmverbranding: 

 

Zegenen van de as: 

Gedenk, beste mensen, 
dat we te midden van onze broosheid en 
kwetsbaarheid 
de levenskansen mogen aangrijpen 
die God ons telkens geeft. 
 
God, zegen de as  
waarmee we vandaag worden getekend. 
Ze wil de uitdrukking zijn 
van onze broosheid en kwetsbaarheid. 
 
Laat ons daarom bidden en zingen. 
 

Gedenk, beste mensen, 
dat we te midden van onze broosheid en 
kwetsbaarheid 
de levenskansen mogen aangrijpen 
die God ons telkens geeft. 
 

God, zegen de as  
waarmee we vandaag worden getekend. 
Ze wil de uitdrukking zijn 
van de levenskansen die Gij ons geeft. 
 
Laat ons daarom bidden en zingen. 
… wees hier aanwezig…. 
 

Uitnodiging voor askruisje: 

Lied: Bekleed u met de nieuwe mens  

Bekleedt u met de nieuwe mens 
en houdt u naar de Heer gewend. 
Maakt u gereed en blaakt van vuur, 
verwacht zijn uur. 
  

Wij zijn elkanders hart en hand 
op weg naar het beloofde land. 
Verdraagt en steunt de zwakken maar, 
vergeeft elkaar. 
 
Geloofsbelijdenis: 
Geloven is een doe-woord, 
Een opdracht die concreet gebeurt 
in het dagelijkse leven. 
We geloven in het bouwen aan een groep 
waar mensen met elkaar verbonden zijn 
als ranken aan de wijnstok, 
waar de kleinen worden groot gemaakt 
en de arme zalig geprezen, 
waar zachte moed wordt geleerd 
om door te gaan. 
Waar de honger naar gerechtigheid 
levenskracht is 
en waar, vanuit het alledaagse samenleven, 
vrede wordt gemaakt. 
We geloven in het bouwen aan een groep 
waar het geknakte riet niet gebroken wordt, 
waar wie verlamd was, weer kan opstaan, 
nieuwe kracht opdoet in handen en voeten 
om te leven voor anderen. 
 

We geloven dat we oog moeten krijgen 
voor mensen langs de weg 
en gaandeweg ontdekken 
dat wat voor de minsten is gedaan, 
aan Hem is gedaan. 
 

We geloven dat we bouwen aan een groep 
die zout is in de wereld, 
licht in het donker, 
gist in het deeg. 
 

We geloven dat het een opdracht is die 
nooit af is. 


