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5e zondag vasten (c-cyclus)   2-3 april 2022 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

Aperitief: ’t Is vasten … dus mag het wat soberder; dus geen aperitief 

 

 

 
Lied: Erbarm U, God  (ZJ 320) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SwuIJh__iDM 

 

Erbarm U, God, en delg genadig 

het kwaad dat ik heb aangericht 

en was mij schoon: ik zie gestadig 

mijn zonden voor mijn aangezicht. 

 

Open mijn mond om U te loven, 

stort in mijn hart, een nieuwe geest! 

 

Ik heb mij tegen U misdragen, 

voor U alleen heb ik misdaan: 

Gij moogt voor uw gericht mij dagen, 

en in rechtvaardigheid mij slaan. 

 

Laat in mijn hart uw wijsheid zinken, 

herschep mijn hart in zijn geheel; 

besprenkel mij, ik zal weer blinken 

en schitteren als verse sneeuw. 

 

Laat mij de roep der vreugde horen 

en wek zijn weergalm in mijn ziel: 

Ik roep terug al wie verloren 

uit uw genade nederviel. 

 

Geen brandaltaar kan U behagen; 

maar uw barmhartigheid aanschouwt 

wat ik bereid als offergave: 

een hart vol deemoed en berouw. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SwuIJh__iDM
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Welkom 

 
De lezingen van Jesaja en Johannes  

spreken ons vandaag   

over een nieuwe start,  

een herkansing na een mislukking. 

Het volk dat uit ballingschap terugkeert  

mag van God opnieuw beginnen 

en de overspelige vrouw  

wordt door Jezus niet vastgepind op haar 

verleden.  

 

Maar mensen kunnen mensen stigmatiseren,  

hun verleden te zwaar laten doorwegen, 

‘Eenmaal een dief altijd een dief’ wordt wel eens gezegd. 

Maar niemand moet zich echter beter wanen dan een ander,  

want we zijn allemaal tot hetzelfde kwaad in staat  

en allemaal hopen we op een tweede kans. 

Daarom keren wij ons tot de Barmhartige God  

en vragen om vergeving. 

 

 
DELEN: wat ? De moed om iets nieuws te beginnen 

 
De dag zal nieuw zijn 

 

Kome wat komt. 

Maar wie durft het aan 

om onbevangen uit te kijken 

naar wat morgen zal brengen? 

Onheil voor zovelen? 

Oorlog? Honger? Schaamte? 

 

Tenzij ergens een mens  

en nog een en nog een en nog een, 

door zachtmoedigheid gedreven  

tegen die stroom in gaat leven. 

En met eigen handen hoop opdelft.  

Want duisternis verdwijnt 

als wij elkaar wakker zingen 

 uit de slaap van de onverschilligheid. 

Als wij doen wat nodig is:  

recht en kracht en onderdak verlenen 

aan wie doelloos, ongezien of kwetsbaar zijn. 

 

‘Ik maak nieuw’, is ons gezegd. 

Koester die verwachting. 

Laat ze als een poolster oplichten 

in de wereld om je heen. 

En de dag zal nieuw zijn.  (Kris Gelaude) 

 

----------------------------------- 

 

Vergeving verandert het verleden niet  

maar verbreedt de toekomst. 

 

-------------------------------------- 
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Wie zijn leven niet wil geven,  

niet wil delen met zovelen 

met een ander, gaat verloren. 

Wie wil geven, wat hij heeft, 

die zal leven, opgegeten, 

die zal weten dat hij leeft.   (H. Oosterhuis) 

 

➔ volledig lied: https://www.youtube.com/watch?v=F3m8RDQwa-g 

 
VERBINDEN … wat losgeraakt, wat verloren is 

 

Soms lijkt ons leven een doodlopende weg. 

We voelen ons aan alle kanten bedreigd 

door mensen, door gebeurtenissen. 

We voelen ons in de steek gelaten, 

misschien wel door onze beste vrienden. 

Het is moeilijk om zin te ontdekken, 

moeilijk om te werken aan toekomst. 

Want: 'waarom?', 'waarvoor?', 'voor wie?'. 

 

In die dorre woestijn hebben we mensen 

nodig. 

Mensen, die ons bij de hand nemen 

en die ons op handen blijven dragen. 

Zonder hen gaan we kopje onder, 

halen we het niet of nauwelijks. 

Zij halen ons weg uit de kringloop  

van eigenbelang en egoïsme. 

Zij wijzen ons op die kleine lichtpuntjes, 

waarvoor we ons hebben afgesloten. 

 

Het is goed om met die mensen mee te gaan. 

We mogen op hen vertrouwen. 

Ze scheppen in naam van God nieuwe ruimte. 

Ze geven nieuwe perspectieven aan. 

Als geen ander laten ze zien, 

dat God een God van toekomst is. 

Hij is het Doel van onze weg. 

Hij is Leven in plaats van dood, 

Liefde in plaats van haat. 

Hij is de Kracht in onze zwakheid. 

Hij is onze Weg, het Doel van ons leven. 

(Wim Holterman osfs) 

 

Gebed om ontferming 
 

Pr.: God gooit niet met stenen, 

Hij veroordeelt de mens niet, 

maar geeft hem/haar steeds een nieuwe kans. 

 

L.: God, niemand van ons is zonder fouten, 

maar wij staan vaak dadelijk klaar  

om een ander die in de fout ging 

met de vinger te wijzen. 

Om onze woorden, vaak hard als stenen,  

vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, Jij hebt geen steen geworpen, 

https://www.youtube.com/watch?v=F3m8RDQwa-g
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maar hebt de vrouw barmhartig een nieuwe kans gegeven. 

Om de kansen die wij lieten liggen  

om barmhartig te zijn voor anderen 

en zo hen een nieuwe toekomst te geven, 

vragen wij:  Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, wat Jij juist geschreven hebt in het zand, 

weten wij niet, het is verwaaid. 

Maar wijzelf schrijven vaak op harde steen, 

zodat de kleinmenselijke kanten van anderen 

dubbel en dik in de verf worden gezet. 

Om onze hardheid vragen wij: 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Pr.: God, leer ons steeds meer naar anderen kijken met uw barmhartige ogen. Amen. 

 
 
Openingsgebed  

 

Laat ons voor elkaar zorgzaam zijn God 

dat we elkaar niet nodeloos kwetsen 

met onze veroordelende meningen 

en onze vernietigende kritiek. 

 

Laat ons voor elkaar zo zorgzaam zijn 

dat we elkaar de ruimte kunnen geven 

om dromen en verlangens kenbaar te maken 

zonder als "zonderling" bestempeld te worden. 

 

Laat ons voor elkaar zo zorgzaam zijn 

dat we niet alleen aandacht hebben voor het uiterlijke 

maar werkelijk interesse zouden opbrengen 

voor wat diep leeft in ieder van ons. 

 

Zorg voor ons God opdat wij ook voor elkaar zouden zorgen. Amen. 

 
 
Bij 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. 

Ik nodig u uit om u te laten inspireren  

door deze twee hoopvolle lezingen uit de Schrift.  

 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 43, 16-21) 

 

16 Zo spreekt de Heer, die een weg in de zee legt, 

en in machtige wateren een pad, 

17 die wagens en paarden 

en heel de macht van het leger liet uitrukken: 

nu liggen zij alsof zij nooit meer opstaan, 

gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan. 

18 Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is 

en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; 
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19 zie, Ik ga iets nieuws maken, 

het is al aan het kiemen, weet u dat niet? 

Ik ga een weg leggen in de woestijn, 

en rivieren in het dorre land. 

20 Wilde dieren zullen Mij verheerlijken, 

jakhalzen en struisvogels; 

want Ik geef water in de woestijn, 

rivieren in het dorre land, 

om mijn uitverkoren volk te laven. 

21 Het volk dat Ik voor Mij heb gevormd, zal mijn lof verkondigen. 

 

 
Tussenzang:  Psalm 126 (125) 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 
 
refrein:  Geweldig was het wat de Heer ons deed, 

daarom zijn wij zo blij. 

 

De Heer bracht Sions ballingen terug: 

het was alsof wij droomden. 

 

Toen lachten alle monden 

en juichte elke tong. 

 

Toen zei men bij de volken: 

geweldig is het wat de Heer hen deed. 

 

Geweldig was het wat de Heer ons deed, 

daarom zijn wij zo blij. 

 

Keer nu ons lot ten goede, Heer, 

zoals een beek doet in de Zuid-woestijn. 

 

Die onder tranen zaaien, 

zij oogsten met gejuich. 

 

Vol zorgen gaan zij uit, 

met zaaizakken beladen; 

 

Maar keren zingend weer, 

beladen met hun schoven. 

 

 

Tweede lezing:  (Fil. 3, 8-14) 

 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi 

 

Broeders en zusters 

8  Ik beschouw alles als verlies,  

want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven.  

Om Hem heb ik alles prijsgegeven,  

en ik beschouw alles als vuilnis  

als het erom gaat Christus te winnen  

9 en één te zijn met Hem;  

mijn gerechtigheid steunt niet op de wet  

maar op het geloof in Christus:  

zij komt van God en steunt op het geloof.  

10 Ik wil Christus kennen,  

de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden;  
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ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood  

11  om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden.      

12  Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben!  

Maar ik streef er vurig naar het te grijpen,  

gegrepen als ik ben door Christus Jezus.  

13  Nee, broeders en zusters,  

ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb.  

Alleen dit: vergetend wat achter me ligt  

en me richtend op wat voor me ligt,  

14  streef ik naar het doel:  

de prijs van de hemelse roeping,  

die God in Christus Jezus tot mij richt. 

 
 

Lied:  Als God ons thuisbrengt  (ZJ 922) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M 

 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 

uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 

Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen." 

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 

Gij onze vreugde.  Als God ons... 

 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 

zoals rivieren in de woestijn 

die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 

 

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 

Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 

Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. 

Als God ons… 

 
 

Evangelie:  (Joh. 8, 1-11) 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

1  Jezus begaf zich eens naar de Olijfberg.  

2  Maar in de vroegte was Hij alweer in de tempel  

en heel het volk stroomde naar Hem toe.  

Hij ging zitten en onderrichtte hen.  

3  Nu kwamen de Schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten  

met een vrouw die betrapt was op echtbreuk.  

Ze brachten haar voor Hem  

4  en zeiden: `Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk.  

5  Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen.  

Hoe staat U daar tegenover?'  

6  Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen,  

om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen.  

Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven.  

7  Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei:  

`Wie van u zonder zonde is,  

moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.'  

8  En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven.  

https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M
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9  Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander,  

te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem.  

10  Jezus keek op en vroeg haar:  

`Waar zijn ze gebleven, vrouw?  

Heeft niemand u veroordeeld?'  

11  `Nee Heer, niemand', antwoordde ze.  

Waarop Jezus zei: `Ik veroordeel u ook niet.  

Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.' 

 

 

Overweging(en) 
 

We zijn op weg naar Jeruzalem met Jezus en zijn leerlingen. De Schriftgeleerden en 

farizeeërs luisteren naar wat hij te zeggen heeft en stellen vast dat hij anders spreekt. 

Tot hun grote ergernis gaat Jezus in zijn verkondiging in tegen hun leven naar de letter 

van de wet. Hij pleit meer voor de geest van de wet, de bedoeling van die wet, voor het 

welzijn van de mens. Voortdurend willen ze hem op de proef stellen, willen ze hem een 

hak zetten opdat ze hem dan zouden kunnen uit de weg ruimen. Het evangelie van 

vandaag vertelt niks anders. Laten we even in dat tafereel stappen zoals het toch de 

bedoeling is van de evangelist. We zien meerdere figuren. De Schriftgeleerden en 

oudsten die een vrouw tot bij Jezus brengen. De vrouw heeft overspel gepleegd en moet 

dus volgens de letter van de wet gestenigd worden. Zij is hier eerder een object om 

Jezus in een moeilijke situatie te brengen. Hij moet een keuze maken. Wat zien we 

gebeuren. De oudsten, staande in een boog om de vrouw, hebben de gepaste stenen 

mee zoals de wet voorschrijft. Dat gebeurt vandaag nog in meerdere landen. Een 

langzame dood, één misstap is genoeg om iemand het leven te nemen. De vrouw wordt 

geduwd tot bij Jezus die mee in de kring komt te staan.  

 

In deze uitdagende en penibele situatie creëert Jezus ruimte op vier manieren.  

Eerst met stilte - Hij antwoordt niet onmiddellijk. Dan met afstand - Hij trekt zich terug, 

buigt zich voorover en schrijft in het zand. Hij neemt tijd om na te denken. Is het niet zo 

dat in navolging van Jezus wij best ook eer we denken te moeten oordelen we best eerst 

bezinnen. We nemen afstand van de concrete situatie, de misstap, de fout, de zonde 

tegen de liefde om ons af te vragen wat nu leven gevend zou kunnen zijn voor die mens 

vóór ons. Geven wij een nieuwe kans? Helpen wij iemand over de misstap heen? Jezus 

toont ons in ieder geval dat we best niet direct reageren en de ander nog meer de grond 

inboren. Gaan wij in communicatie met die mens? Kennen wij het hele plaatje?  

 

De geest van de wet die Jezus hanteert is die van de liefde, van de nieuwe kans zonder 

de misstappen goed te keuren. Jezus opent de kring en wij staan in die kring hoe dan 

ook. Bij wie horen wij? Misschien voelen we ons soms als de Schriftgeleerden en oudsten 

en willen we het kwaad de kop indrukken. Wet is wet. Soms zijn we zo gekwetst, zo 

ontgoocheld dat vergeving een utopie lijkt. Of gebeurt het dat we zelf een misstap 

hebben begaan en verlangen we mededogen, een blik van liefde en de spreekwoordelijke 

spons erover? Het zou ook kunnen dat je net als Jezus tijd neemt om na te denken en 

om even in eigen hart te kijken, naar je eigen zwakke kanten. Tijd om je te verplaatsen 

in de ander, te voelen en te beseffen dat we allemaal onvolmaakte mensen zijn. Je kent 

jezelf en weet hoe je soms je eigen beul bent: jezelf onderuit halen, je onwaardig voelen 

de ogen nog op te slaan. Je beseft dat je ook verlangt naar een uitgestoken hand, een 

liefdevolle blik, een verlossend woord als: ‘je mag er zijn want je valt niet samen met de 

fout, de zonde. Je bent meer... er schuilt ook iets goeds in jou. Je bent een broeder, een 

zuster geliefd door God ondanks het onnoemelijke leed dat je misschien berokkend hebt.  

Ik neem de steen weg die op je hart drukt’. Ik weet wel, zo eenvoudig is dat niet. Ik heb 

het zelf in mijn leven meegemaakt. Soms heb je jaren nodig om erover heen te raken, 

als dader en als gekwetste. In de kring spreekt ook Jezus ons aan. Jezus schenkt de 

vrouw haar waardigheid terug. Hij geeft haar een nieuwe kans. Hij nodigt ons uit, 

niemand te beschouwen als een geval waarover kan gesproken worden, maar tot de 

mens in kwestie zelf te durven spreken. Hij nodigt ons uit niemand te catalogeren vanuit 

een gebeurde misstap, maar steeds te blijven hopen dat iemand zich kan herpakken en 
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verbeteren. Hij nodigt ons uit mensen in hun ellende niet alleen te laten, maar onze 

solidariteit te tonen, ook met diegenen die zichzelf in de miserie storten. Hij nodigt ons 

uit om, in zijn spoor, bevrijdend om te gaan met elkaar. 

 

‘Blijf er niet bij stilstaan. Laat het verleden niet je heden vullen’, Zo horen we ook in de 

eerste lezing: zie ik onderneem iets nieuws. Het begin is er al, zie je het niet? Er is 

toekomst niet in de woestijn van het misprijzen maar op de vruchtbare grond van 

vergeving waar nieuw leven kans krijgt tot groei.  

(Ann Vanraes) 

------------------------------------------ 

 

Mild worden is de rijpste groei van de mens.  

Het is zacht worden in je woorden, 

in de klank van je stem en heel je zijn. 

De blik in je ogen wordt een warm aanvoelen  

omdat je in de mensen om je heen jezelf herkent. 

Het heeft niets te maken met zwakheid,  

het zit veel dieper. 

Het is een kracht die je doet ontwaken en doet leven. 

 

Mensen die binnen mild worden, beseffen wie ze zelf zijn. 

Je oordeelt niet meer over anderen. 

Je bent niet langer hard. 

Je wilt je niet overal doen gelden ten koste van je medemensen. 

Je luistert omdat elke andere een voortdurend wonder is. 

Je geniet van de zon, de regen en van de kleine dingen. 

 

Dikwijls zie je de mildheid bij mensen die fel geleden hebben. 

Ze horen en zien anders. 

Wie mild is heeft zichzelf overwonnen. 

Een dankbare zucht van bevrijding welt uit je op. 

Je houdt van de mensen omdat je geleerd hebt van jezelf te houden, 

niet zoals je zou willen zijn, maar gewoon zoals je bent.   (Karel Staes) 

----------------------------------- 

 

 

 

 

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, een 

partnerorganisatie die door 

Broederlijk Delen gesteund wordt. 

Samen met andere jongeren blijft zij toneel spelen en tonen hoe ook meisjes opkomen 

voor meer vrijheid en een beter leven. Retaj spreekt 

zoveel mogelijk mensen aan om te komen kijken. 

Ook haar familie is er graag bij betrokken. 

Retaj en de theatergroep maken deel uit van de 25%-revolutie. 

 

(uit de liturgiebundel van Broederlijk Delen, p. 27) 
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Woorden van geloof   

 
Wij geloven in God, 

Schepper van de wereld en onze Schepper. 

Een grenzeloos goede God, 

die met ons wil meewerken en meeleven. 

 

Wij geloven in Jezus Christus, 

die gestalte gaf aan Gods Boodschap  

van solidariteit en goedheid 

en ons op weg zette naar een wereld zonder grenzen. 

 

Wij geloven dat Gods Geest 

ons hierbij begeleidt en bezielt. 

Wij geloven in een geloofsgemeenschap van mensen  

die samen Kerk vormen, 

naar Gods model en Jezus’ voorbeeld. 

 

Wij geloven in Gods liefde. 

Dat wij ze zichtbaar kunnen maken, 

telkens wij grenzen openbreken en solidair zijn. 

 

Wij geloven dat we ons leven zinvol maken 

als wij Gods droom hier op aarde helpen realiseren. Amen. 

 

 

Voorbeden 

 

Pr.: God is er niet op uit om mensen te veroordelen  

of verwijten naar hun hoofd te slingeren.  

Hij is een barmhartige God die telkens nieuwe kansen wil schenken.  

Daarom bidden wij. 

 

L.: Voor elkaar.  

Dat wij de kring van haat en vijandschap durven doorbreken,  

net zoals Jezus dat deed. Laten wij bidden… 

 

Voor al wie bemiddelen 

en dammen opwerpen tegen onrecht en uitsluiting. Laten wij bidden… 

 

Voor alle lieve mensen bij wie wij mogen ervaren  

wat barmhartigheid en liefde betekenen. Laten wij bidden… 

 

Voor al wie moeilijk om vergeving kunnen vragen  

omdat ze bang zijn hun eigen ongelijk te moeten toegeven.  

Laten wij bidden… 

 

Pr.: U bent een barmhartige God, 

U hebt deze wereld en elke mens geschapen om te leven. 

Hoor ons, verhoor ons, 

dat vragen wij in naam van Jezus van Nazareth, 

uw Zoon en onze Leidsman ten leven. Amen. 

 

 

----------------------------------- 
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Voorbeden (totdat de waanzin stopt in Oekraine …) 

 

Telkens ik Oekraïners aan het woord hoor, valt het me op dat ze vragen om voor hen te 

bidden. Ze zeggen ook altijd uitdrukkelijk dat ze katholiek zijn. Het is wellicht ook het 

moment om iets meer te vernemen over de Grieks-Katholieke Oekraiense Kerk die ook in 

België aanwezig is.  

Waar ik naar toe wil... deze mensen geloven zeer sterk in de kracht van het gebed. En 

vragen ons herhaaldelijk en letterlijk om voor hen te bidden. (diaken Dirk Verschoore) 

 

V. Bidden wij God, wiens levensadem wij in ons dragen, om inspiratie en daadkracht. 

 

L.: Bidden wij voor mensen die verdwaald geraken in de vele aantrekkelijkheden van het 

leven, voor mensen die niet kunnen of niet durven kiezen, voor mensen die keuzes  

maken waarvan anderen het slachtoffer zijn. Dat Gods Geest hen mag inspireren...  

Laten wij bidden… 

 

L.: Bidden wij voor mensen die omgaan met macht en gezag, voor mensen die 

de mogelijkheid hebben om te manipuleren en te sjoemelen, voor mensen die de 

macht hebben om steden en landen aan te vallen en te vernietigen.  

Dat zij tot bezinning komen… Laten wij bidden… 

 

L.: Bidden we voor slachtoffers van geweld, voor vluchtelingen die alles moeten 

achterlaten omdat het te gevaarlijk geworden is om in hun land te leven. Dat ze 

bij goede mensen onderdak en een tijdelijke thuis mogen vinden. Laten wij bidden… 

 

L.: Bidden we voor de gewonden van een zinloze oorlog, dat ze de moed niet 

verliezen en blijven vechten voor hun leven en gezondheid. Bidden wij voor zij die hun 

leven verliezen in een zinloze oorlog, dat zij mogen een nieuwe thuis vinden in de vrede 

van de Vader. Laten wij bidden… 

 

Lied:  Blijf niet staren 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AV8OBlkZ8a4 

 

Blijf niet staren op wat vroeger was. 

Sta niet stil bij het verleden. 

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 

het is al begonnen, merk je het niet? 

 

 
DOE-MOMENT 

 
Heer God, met een handvol stenen kom ik voor u staan,  

het zijn de stenen die ik al zo dikwijls heb gegooid.  

Een harde steen van wrok om wat mij werd aangedaan,  

een harde steen van onbegrip om wat een ander meemaakt, 

een harde steen van achterklap over de kleine kanten van een ander, 

een harde steen van leugen om onze kleine kanten te verdoezelen, 

een harde steen van onverschilligheid om de problemen van het Zuiden, 

een harde steen van jaloers-zijn om het succes van de ander, 

een harde steen van moedeloosheid omdat de wereld niet verandert, 

een harde steen van bezitterig-zijn  voor mezelf alleen.   

Ik geef deze stenen aan U af. 

 

Aanvaard ze en vorm ze om tot bouwstenen voor een betere wereld. 

Een zachte steen van vergeving   

om opnieuw op te bouwen, 

een zachte steen van inleving  

https://www.youtube.com/watch?v=AV8OBlkZ8a4


11 
 

in het leven van de ander,  

een zachte steen van open gesprek 

met onze huisgenoten of collega's, 

een zachte steen van moed 

om de waarheid te durven spreken, 

een zachte steen van betrokken inzet om een betere wereld,  

een zachte steen van bemoediging en  

waardering voor elke mens,  

een zachte steen van volharding om te blijven vechten 

voor vrede en rechtvaardigheid, 

een zachte steen van samen delen 

van de rijkdom van onze aarde.  

 

God, op mij mag je rekenen om de wereld om te bouwen tot uw Rijk op aarde. 

 

 
Gebed over de gaven 

 
God van hemel en aarde, die uw zon laat opgaan over alle mensen  

zonder onderscheid, maak ons tot een milde gemeenschap. 

Over de muren die wij hebben opgetrokken 

brengt Jezus ons samen aan één tafel. 

Brood en levenskansen om met elkaar te delen. 

Wijn van vreugde en verbondenheid. 

Mag het herkenbaar worden in onze steun 

aan de opbouw van een betere wereld. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed     
 
Wij danken U dat U een God van mensen bent, 

dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader, 

dat onze toekomst in uw handen ligt,  

dat deze wereld U ter harte gaat. 

U hebt ons tot leven gewekt. 

Gezegend bent U, bron van al wat bestaat. 

Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God, 

en danken U met de woorden: Heilig, … 

 

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon, 

die U geroepen en gezonden hebt 

om ons te dienen en uw weg te tonen, 

om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen, 

om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan, 

om voor ons allen, het evenbeeld  

en de gestalte 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. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij de essentie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
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Daarom, Heer onze God, 

stellen wij hier dit teken van ons geloof, 

en daarom gedenken wij nu  

het lijden en sterven van uw Zoon, 

zijn opstanding uit de dood  

en zijn intocht in uw heerlijkheid; 

dat Hij, verheven aan uw rechterhand,  

voor ons ten beste spreekt 

en dat Hij komen zal om recht te doen  

aan levenden en doden op de dag die U hebt vastgesteld. 

 

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht. 

U, die het welzijn van de mensen wilt, 

en niet hun ongeluk, niet hun dood, 

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 
 
Bidden wij tot God, onze Vader, 

dat wij, bezield door de Geest van zijn Zoon, 

op een opbouwende en levenwekkende manier  

met elkaar zouden omgaan. 

 Onze Vader... 

 

Help ons, Vader, niet achterom te kijken naar ons kwaad. 

Leer ons rondom ons nieuwe toekomst te maken 

en geef ons vooral de moed om uw Woord in daden om te zetten: 

bouwen aan gerechtigheid, vergeving en vrede. 

Dan mogen wij vol vertrouwen uitkijken 

naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk... 

 

 
Vredeswens 
 
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 desnoods met gevaar voor eigen leven. 

God, geef ons de nodige innerlijke onvrede  

om te kunnen bidden om vrede. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Lam Gods 
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Communie 

Lied:  Waar is de plaats die vrede lacht? (ZJ 324) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pjz_CI9U6rA 

 
Waar is de plaats die vrede lacht? 

Waar wordt aan mensen recht verschaft? 

Waar is de God die leven geeft? 

In elke mens die liefde deelt. 

 

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 

waar elke mens van angst geneest, 

ik zoek de God die armen heelt, 

in elke mens die liefde deelt. 

 

Ik zoek het land dat vreugde heet, 

vrij van geweld en oorlogsleed, 

ik zoek de stad waar God regeert, 

in elke mens die liefde deelt. 

 

Hier is de plaats die vrede lacht, 

hier wordt aan mensen recht verschaft, 

hier is de God die leven geeft, 

in elke mens die liefde deelt. 

 
 
Slotgebed:  

 
Liefhebbende God,  

wij danken U voor uw Liefde en vergeving. 

Leer ons vergeven en vergeten. 

Maak ons bezorgd om altijd weer  

de weg naar elkaar open te houden. 

Wij danken U om uw Zoon Jezus. 

Hij heeft ons voorgeleefd  

niet met stenen te gooien,  

maar te bouwen aan een gemeenschap  

met een hart voor elkaar. 

Dit vragen wij U, vandaag en alle dagen.  Amen. 

 

Zegen en zending (naar Jacques Verhees) 

 

‘Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen’. 

Wie dit vandaag hoorde en het ter harte neemt, zal op weg gaan  

als een mens die anderen tot vrede wil zijn. 

Als dit kleine uur mildheid daartoe heeft bijgedragen,  

was dit een vruchtbaar uur.  

Moge Gods zegen ons verder begeleiden:  

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

 

Dessertje: ’t Is vasten …  dus mag het wat soberder; dus geen dessert 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pjz_CI9U6rA

