Viering van het sacrament van de verzoening

Veertigdagentijd 2019

TER INLEIDING
Een uitdrukkelijke uitnodiging tot het sacrament van de verzoening is in de Veertigdagentijd op weg
naar Pasen bij uitstek op zijn plaats. Het is organisch verbonden met de weg van ommekeer
waartoe de liturgie ons uitnodigt.
Veertig dagen zijn ons gegeven om onszelf en onze christelijke gemeenschappen weer voor te
bereiden op het paasfeest. De liturgie in het C-Jaar nodigt ons bij uitstek uit de Heer te ontmoeten
in zijn vergevende Liefde. De vijgenboom wordt nog niet omgehakt; omwille van de zoon die
verloren was en is teruggevonden, moet er feest zijn; een vrouw, van overspel beschuldigd, kan
vrijuit gaan... Onze voorbereidingsweg voert ons naar de hernieuwing van de doopbeloften en de
viering van Pasen. Zo vraagt de Heer ook aan ons onder meer om dankbaar en vrij, mild en
vergevend te getuigen vanuit ons doopsel en vanuit ons paasgeloof.
De gezamenlijke viering is een kans om in federatieverband, in de pastorale eenheid of in het
dekenaat christenen in het kader van bezinning en inkeer ook te helpen de stap te zetten om het
sacrament van de verzoening te ontvangen. We mogen het beschouwen als een antwoord op de
uitnodiging in het jaarthema vervat. “Hij stapt met ons mee. Luister…”, maar evengoed als een
antwoord op de uitdaging die de campagne van Broederlijk delen ons meegeeft. Immers, op de
weg van bewuster leven zal bewust luisteren naar anderen, ver en dichtbij, ons op het spoor zetten
van bewust zijn van onze eigen levensstijl en de impact daarvan. Het doen met een beetje minder
of het loslaten van ‘altijd meer.’ We zullen ontdekken dat we op deze weg niet alleen stappen.
We zullen ontdekken dat Hij met ons mee stapt, solidair en barmhartig. De ontmoeting met de
‘vreemde die mee stapt’, wordt de ontdekking van de Verrezen Heer. De ontmoeting met de
Verrezen Heer in het sacrament van de verzoening, wordt de ontdekking van nieuw leven,
verzoend vanuit de Verrezen Heer. “Op paasdag vraagt de Heer alleen maar wederliefde die zich
uit in navolging. Daartoe ademt Hij zijn Geest over de leerlingen. De eerste gave van die Geest is
dezelfde als die welke uit Jezus’ wonden spreekt: vergeving en verzoening. De Verrezen Heer
toont dat er geen situatie meer is die daarvoor gesloten hoeft te blijven.” (Hans Tercic in Hij is de
weg voor ons gegaan” Averbode 1997).
Concrete aanwijzingen om deze viering van de verzoening vorm te geven zijn opgenomen in de
tekst zelf. Wij danken E.H. Eric Reynders oprecht voor het uitwerken van deze viering. De digitale
versie is te vinden via kerknet.be/bisdom-hasselt.
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“Hij stapt met ons mee. Luister...”
Viering van het sacrament van de verzoening
in de veertigdagentijd

Het is wenselijk dat in deze viering van het sacrament van de verzoening
meerderen een taak op zich nemen en dat de viering biddend en sereen kan verlopen.
De toon waarop en het ritme waarmee er gelezen wordt
en de ruimte voor gebed in stilte verhogen het gebedskarakter van de viering.
Ook gedempte verlichting van de liturgische ruimte
en zachte muziek voor de aanvang van de viering bevorderen dit gebedsklimaat.
Naast de taak van voorganger zijn enkele lectoren wenselijk
en een zangleider, die eventueel ook de voorzanger is en een orgelist.
Ook kunnen de gelovigen onthaald worden voor de aanvang
en kan men hen een vouwblad en/of zangboek aanbieden.
Vooraan, bij de banner of affiche met het jaarthema,
staat er naast een lezenaar of tafel met daarop een geopend bijbelboek
ook een (processie)kruis.

Openingslied
zangleider

Van harte welkom in deze viering.
Zingend aanroepen wij de Heer.
Wij zoeken Hem en mogen Hem hier en nu vinden.

voorzang

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

allen

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

voorzang

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

allen

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

voorzang

Zijt Gij de god die komen zal
of moeten wij een ander verwachten?
Heer mijn God, ik ben zeker van U.

allen

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

voorzang

Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde.
Naar U gaat mijn verlangen Heer.

allen

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
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Begroeting
voorganger

Moge God ons hart openen
voor het wonder van zijn vergevende liefde
en ons vrede schenken.

allen

Amen.

Openingswoord
voorganger

wij blijven staan

Beste medegelovigen,
wanneer wij (deze avond) alleen maar hier zijn om in een spiegel te kijken,
dan zouden wij ontgoocheld of zelfs ontmoedigd kunnen worden.
Dan gelijken wij op de leerlingen na de kruisdood van de Heer,
op weg naar Emmaüs...
Neen, wij komen hier nog eens samen
om te ervaren dat Heer naar ons toe komt en met ons meestapt
en om de liefde waarmee wij bemind worden te aanschouwen.
Mocht ons hart gaan branden
en mochten wij het beeld ontdekken van de Liefde van God:
het beeld van zijn Zoon Jezus, de Levende in ons midden.
Kijken wij dan in stilte enige ogenblikken naar het kruis.
wij kijken in stilte naar het kruis

voorganger

Op dit kruis hangt Hij die heeft gezegd:
“De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft”.
wij kijken in stilte naar het kruis

voorganger

Tekenen wij ons met het teken van het kruis, het teken van de Liefde:
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

allen

Amen.

Lied om ontferming
zangleider

Smeken wij de Heer om genade en ontferming.

allen

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison.

wij blijven staan

ZJ 778

Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar uw Naam ontbreekt:
Kyrie eleison.
Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan:
Kyrie eleison.
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Openingsgebed
voorganger

Bidden wij in de stilte van eigen hart.
wij blijven staan en bidden in stilte
God, U noemen wij Vader,
kijk naar uw kinderen die naar U komen.
Wij zijn ons bewust van onze zwakheid
maar wij weten ons ook door U bemind.
Uw Zoon Jezus komt hier naar ons toe
en dankzij Hem kennen wij U als een vergevende Vader.
Hij vraagt ons om zelf te vergeven,
en zo nodigt Hij ons uit om op U te gelijken.
Zend uw Geest over ons,
schenk ons een teken van verzoening,
uw vergevende liefde die wij vragen
voor tijd en eeuwigheid.

allen

Amen.

Lezing II Kor. 5, 14-21 (lectionarium II 119)
lector

wij gaan zitten

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
De liefde van Christus laat ons geen rust
sinds wij hebben ingezien dat Een is gestorven voor allen.
Maar dan zijn allen gestorven!
En Hij is voor allen gestorven
opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem die ter wille van hen is gestorven en verrezen.
Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar de oude maatstaven.
En al hebben wij Christus ooit op zulke wijze beoordeeld
dan nu toch niet meer.
Zo is dus wie in Christus is een nieuwe schepping:
het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.
En dit alles komt van God.
Hij heeft ons door Christus met zich verzoend
en ons, apostelen, de dienst van die verzoening toevertrouwd.
Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende:
Hij telde de fouten van de mensen niet
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Wij zijn dus gezanten van Christus,
God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus' naam: laat u met God verzoenen!
Hem die geen zonde heeft gekend, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.
Zo spreekt de Heer.
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Antwoordzang
zangleider

Wij antwoorden met een psalm over Gods barmhartige liefde.

voorzang

Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is voor ons een barmhartige Vader
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

allen

Onze hulp is de naam van de Heer
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

voorzang

Hij roept mijn leven weg uit het graf,
Hij maakt mijn dagen vol van geluk
en als een arend herleeft mijn jeugd.

allen

Onze hulp is de naam van de Heer
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

voorzang

Deze God beschuldigt ons niet
en nooit zal Hij kwaad met kwaad vergelden,
groter dan onze zonden is Hij.

allen

Onze hulp is de naam van de Heer
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

voorzang

Zoals een man voor zijn zonen barmhartig is,
zo is Hij voor ons een barmhartige Vader,
Hij kent ons toch, Hij heeft ons gemaakt.
Onze hulp is de naam van Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is voor ons een barmhartige Vader
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

allen

Onze hulp is de naam van de Heer
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

Vers voor het evangelie
voorzang

Barmhartig de Heer en genadig.

allen

Barmhartige Heer, genadige God.

voorzang

Lankmoedig en rijk aan ontferming.

allen

Barmhartige Heer, genadige God.
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Evangelie Mt. 6, 7-15 (lectionarium I 93)
voorganger

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs.

allen

Lof zij U, Christus.

voorganger

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als gij bidt
gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
“Gij moet daarom zo bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”
Zo spreekt de Heer.

Acclamatie
allen

wij blijven staan
Gij hebt woorden van eeuwig leven;
tot wie zouden wij anders gaan?

Homilie

ZJ 7a

wij gaan zitten

De voorganger kan een korte homilie uitspreken
waarin hij de zonde duidt als een tekortkoming in de liefde voor Christus,
die ons in zijn paasmysterie tot het einde toe heeft liefgehad.
Aansluitend bij het jaarthema “Hij stapt met ons mee. Luister...”
kan hij ook spreken over de verrezen Heer
die in het sacrament van de verzoening naar ons toekomt en met ons meestapt.
Vanuit de schriftlezingen beluisteren wij de krachtige oproep
om ons in Christus' naam met God te laten verzoenen.
Hij is toch een barmhartige Vader die onze zonden vergeeft.
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Gewetensonderzoek
voorganger

Het gebed van de Heer nodigt ons uit tot een gewetensonderzoek.
Mag de Heer ons de genade schenken van een oprecht berouw.

lector

Zoals de Heer bidden wij: “Uw Naam worde geheiligd.”
korte stilte

lector

Geloof ik in die God, die Schepper en Vader is, de Zoon die onze Redder is,
de heilige Geest die mij heiligt?
Vertrouw ik op Gods barmhartige liefde voor mij?
Bemin ik God en is er in mijn leven werkelijk plaats voor Hem?
Kom ik er toe God te aanbidden en te danken?
Span ik mij in om zijn nabijheid te zoeken en Hem beter te leren kennen?

allen

God, U bent liefde, bron van het leven.
God, U bent liefde, bron van het leven.

lector

Zoals de Heer bidden wij: “Uw wil geschiede.”

ZJ 30a

korte stilte
lector

Wat doe ik om Gods wil te leren kennen?
Probeer ik Gods wil te ontdekken in het lezen van de Schrift
en in de tekenen die God mij schenkt?
Wat doe ik om Gods wil beter te begrijpen?
Geef ik mijzelf de tijd om de diepere zin van Gods wil in te zien?
Wat doe ik om Gods wil te laten geschieden, op aarde zoals in de hemel?
Hoe breng ik mijn handelen en mijn leven in overeenstemming
met wat ik ontdek als Gods wil?

allen

God, U bent liefde, bron van het leven.
God, U bent liefde, bron van het leven.

lector

Zoals de Heer bidden wij “Geef ons heden ons dagelijks brood.”

ZJ 30a

korte stilte
lector

Kan ik dit “brood”, mijn materiële rijkdom, mijn gaven, alles wat ik in mij draag
delen met mijn naasten en met allen die dit het meest nodig hebben?
Heb ik vrienden bij de armen, die mij niets kunnen teruggeven.
Kijk ik met eerbied naar hen?
Ontvang ik graag het eucharistisch brood als het “Brood van Leven”
dat onontbeerlijk is als geestelijk voedsel?
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allen

God, U bent liefde, bron van het leven.
God, U bent liefde, bron van het leven.

lector

Zoals de Heer bidden wij: “Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.”

ZJ 30a

korte stilte
lector

Geloof ik dat God mij wil vergeven als ik mijn leven wil veranderen?
Kan ik mijn fouten erkennen tegenover God, tegenover mijzelf
en tegenover de anderen?
Oordeel ik over mijn naaste? Kan ik anderen hun fouten vergeven?
Zet ik de eerste stap om mij te verzoenen met de anderen?

allen

God, U bent liefde, bron van het leven.
God, U bent liefde, bron van het leven.

lector

Zoals de Heer bidden wij: “En breng ons niet in beproeving.”

ZJ 30a

korte stilte
lector

Vermijd ik situaties en plaatsen die ertoe kunnen leiden
dat het kwaad macht krijgt over mij?
Draag ik zorg voor mijn lichaam en mijn gezondheid?
Heb ik andere goden of afgoden dan de ene ware God?

allen

God, U bent liefde, bron van het leven.
God, U bent liefde, bron van het leven.

lector

Zoals de Heer bidden wij: “Verlos ons van het kwade.”

ZJ 30a

korte stilte
lector

Vertrouw ik op de Heer en kan ik Hem de zorgen van mijn leven toevertrouwen?
Verlies ik de moed als mijn gebed niet verhoord wordt zoals ik het wil?
Sticht ik vrede en breng ik verzoening of zoek ik het conflict met anderen?
Kwets ik anderen met laster of haat? Spreek ik altijd de waarheid?

allen

God, U bent liefde, bron van het leven.
God, U bent liefde, bron van het leven.
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Gemeenschappelijke belijdenis
voorganger

Medegelovigen,
God wil ons laten delen in zijn oneindig barmhartige liefde.
Omwille van ons berouw
en in zijn goedheid ziet Hij ons aan.
Belijden wij vol vertrouwen onze zonden.
Vragen wij dat Hij ons genadig wil zijn.

allen

Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen
dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte,
in doen en laten:
door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maagd Maria,
alle engelen en heiligen
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

wij staan op

Persoonlijke ontmoeting met Christus in het sacrament
voorganger

Keren wij ons nu persoonlijk tot de Heer
en ontvangen wij van Hem een hartverwarmend woord van vergeving.
Men kan nu persoonlijk tot bij de priester gaan
en een korte belijdenis uitspreken.
Onder handoplegging spreekt de priester de absolutie uit.
Ondertusen klinkt er zachte muziek.

boeteling

Heer Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig.
Ik vraag God om vergeving...

voorganger

God de barmhartige Vader,
heeft de wereld met zich verzoend
door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon,
en de heilige Geest uitgestort
tot vergeving van de zonden;
Hij schenke u door het dienstwerk van de kerk
vrijspraak en vrede.
En ik ontsla u van uw zonden
in de naam van de Vader,
en de Zoon + en de heilige Geest.

boeteling

Amen.
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Gebed van de Heer

wij staan op

voorganger

Zoals Christus het ons heeft gevraagd,
bidden wij met Hem tot de Vader
die ons zijn vergeving schenkt.

allen

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

voorganger

God, Vader barmhartig,
op het kruis heeft uw Zoon onze zonden uitgewist.
Open ons hart voor die liefde die sterker is dan de dood.
Sterk ons geloof in uw reddende nabijheid.
Dan zullen wij Hem mogen zien die met ons door het leven gaat,
Jezus Christus, de verrezen Heer
voor tijd en eeuwigheid.

allen

Amen.

Danklied
zangleider
allen

Dankbaar voor de verzoening die Christus ons bracht zingen wij.
refrein

Laten wij met vreugde en dankbaarheid zingen
van wondere dingen die Jezus doet,
want Hij brengt ons nader tot God onze Vader,
neemt weg onze zonden, maakt alles goed.

ZJ 765

Al wat ademt, zingt zijn glorie;
koren der eng'len, zingt met ons mee.
God van liefde, toon uw aanschijn;
God van vrede, maak allen één.
Geest van God, wil ons vervullen.
Duisternis, maak plaats voor licht.
Laat ons in de medemensen
't beeld van God weer mogen zien.
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Wegzending
voorganger

wij staan op
Medegelovigen,
gezuiverd van hart gaan wij op naar Pasen (in deze Goede Week).
Volgen wij de Heer in zijn lijden en sterven
om ook met Hem te verrijzen.
De Heer zal bij u zijn.

allen

De Heer zal u bewaren.
de voorganger strekt beide handen uit over de gelovigen

voorganger

Moge de Vader die ons het eerst heeft liefgehad
ons zegenen.

allen

Amen.

voorganger

Moge de Zoon die voor ons gestorven is en verrezen
ons het heil schenken.

allen

Amen.

voorganger

Moge de Geest die ons leidt langs rechte wegen,
ons verlichten en heiligen.

allen

Amen.

voorganger

De Heer heeft uw zonden vergeven.
Ga in vrede.

allen

Wij danken God.

Orgelspel
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