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Derde zondag Vasten         6-7 maart 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 
Aperitief: Arme Jezus – Willem Vermandere  (1984)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KaFL-g9ZPF0 

 
+ Mooie versie van Broeder Dieleman: 

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

 

 

Arme Jezus lang geleden, als Augustus keizer was 

Zij' j' geboren, 't staat geschreven, in een bakske gedroogd gras 
Was je moeder een arme slore en je vader ne simple vent 

Ie was timmerman in Nazareth, veel meer is nie bekend 
 
D' onnozele kinders zijn gestorven deur Herodes dien bandiet 

Zogezeid van de jaloezigheid maar die historie geloof ik niet 
Je was een stil dromerig ventje, wat te teer voor 't ruwe spel 

Maar in schole ging het beter, letters lezen dat ging wel 
 
En uit Indië en Egypte kwam er veel vreemd volk voorbie 

Ook kamelen moeten slapen, 's avonds was j' er altijd bie 
En der ging ne wereld open die zo wijd was als de nacht 

Met zijn honderdduizend sterren, der groeid' in u ne grote kracht 
 
Je ging verre weg gaan zwerven en zo wierd je wijs en sterk 

Om uw eten te betalen maakte je schoon timmerwerk 
Je beste vrienden waren vissers en je ging geiren mee aan boord 

Lange nachten op 't eindloos water, met da volk was je akkoord 
 

'T is onmeuglijk t' achterhalen wat er met hem al is gebeurd 
Want zijn daden zijn vertroebeld en zijn woorden dikwijls herkleurd 
Je was op macht of roem of rijkdom of op tempels nie gesteld 

Maar je liet de wind u strelen als je blootsvoets liep deur 't veld 
 

Maar je zwiepte met je zwepe naar het krapuleus gespuis 
Je verjoeg de commerçanten uit de poort van 't heilig huis 
Maar je prees de kinderziele en de sukkelare groot 

Je gaf zegen an hemel en eerde en an water an wijn en brood 
 

En dan hèn z' u vastgenomen en geslegen lijk nen dief 
En je zei nog iets van vrede en van hèt uwe vijand lief 
Van de vissers langs de meren hèn de kinders 't nieuws gehoord 

En z' hèn zachtjes geschreid omdat Jezus was vermoord 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KaFL-g9ZPF0
https://www.youtube.com/watch?v=ACaJqIkQiWo
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Intredelied: ZJ 809 Here Jezus om Uw woord 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-AKZWGLjmfg 
 
Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeengekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort, 

uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij u geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

  
Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

  
O Gij, glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 

 

Welkom 
 
Bij deze derde halte op weg naar Pasen, 

horen wij de ‘Tien Woorden’ van God 
als bakens op onze levensweg. 

‘Tien Woorden’ om van te leven, 
maar soms hebben wij er  

verpletterende verboden van gemaakt. 
Het zijn Woorden die bevrijden, 
wegwijzers naar een rechtvaardiger samenleving. 

 

Gebed om ontferming 
 
Onze God heeft ons lief en gaf ons zijn richtlijnen  
die leiden naar een leven in liefde en vrede. 

Wij beluisteren ze niet altijd  
als richtingwijzers voor een goed samenleven,  

maar verengen ze vaak tot geboden en verboden, 
tot harde wetten en strakke regeltjes. 

Daarmee doen we U onrecht, God. Heer, ontferm U over ons. 
 
Wij horen wel het Woord: ‘U zult niet doden’, 

maar laten dat aan ons voorbijgaan. 
Wij zijn immers geen moordenaars. 

Maar we doen nog te weinig moeite om het leven te redden 
van mensen die honger lijden, van mensen die verdrukt worden. 
Wij doen hen onrecht. Christus, ontferm U over ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=-AKZWGLjmfg
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We horen dat Jezus de tafels van de geldwisselaars omvergooit 
en dat Hij met een zweep de kooplui verjaagt. 

Wij zijn niet altijd bereid onszelf, onze levenswijze,  
te laten omvergooien om radicaal de Boodschap van het evangelie  

te volgen. Zo doen wij U en elkaar onrecht.  
Heer, ontferm U over ons. 
 

 

Openingsgebed 
 
Vader van het leven, 

U schept ruimte en geeft richting 
met bevrijdende woorden 
in steen en in ons hart gebeiteld. 

U kent onze zwakheid, 
hoe wij telkens opnieuw 

uw woord dreigen te vergeten. 
Verzamel ons weer in de gemeenschap, 
die gebouwd is rond Jezus van Nazareth. 

Een levend lichaam doorstroomd met zijn Geest 
elke dag opnieuw. Het moge gebeuren! Amen. 

 

 
Eerste lezing:  Ui het boek Exodus (Ex. 20, 1-17) 

 

1  Toen sprak God al de woorden die hier volgen.  
2  `Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.  
3  U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. 

4  U zult geen beelden maken,  
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,  

beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.  
5  Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer,  

want Ik, de Heer uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God  
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen,  
tot de derde en vierde generatie.  

6  Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden  
ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie. 

7  U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken,  
want de Heer laat degenen  
die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. 

8  Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn.  
9  Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten.  

10  Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.  
Dan zult u geen enkele arbeid verrichten:  
uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet,  

uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont.  
11  Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee  

en al wat ze bevatten gemaakt.  
Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend  
en tot een heilige dag gemaakt. 

12  Eer uw vader en uw moeder.  
Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. 



4 
 

13  U zult niet doden. 

14  U zult geen echtbreuk plegen. 
15  U zult niet stelen. 

16  U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. 
17  U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;  

u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,  
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,  
op niets wat hem toebehoort.' 

 

Tussenzang:  Psalm 19 (18) 8, 9, 10, 11 
 
refrein: Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.  

 
De wet van de Heer is volkomen, 
zij sterkt de onzekere geest. 

 
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, 

onwetenden maken zij wijs. 
 
Rechtmatig zijn al zijn bevelen, 

bevredigend voor het gemoed. 
 

Glashelder zijn zijn geboden, 
zij zijn een licht voor het oog. 
 

Het woord van de Heer is eerlijk, 
het blijft in eeuwigheid waar. 

 
Zijn uitspraken zijn waarachtig, 

rechtvaardig in iedere zaak. 
 
Gezocht meer dan goud of juwelen, 

welsmakend als honingzeem. 
 

Uw dienaar neemt ze ter harte, 
hij wordt er rijk voor beloond. 
 

   

Tweede lezing: (1 Kor. 1, 22-25) 

 
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. 

 
Broeders en zusters, 
22  Joden blijven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen.  

23  Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,  
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,  

24  maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,  
Gods kracht en Gods wijsheid.  
25  De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen,  

en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. 
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Liederen:  ZJ 594 Wie oren om te horen heeft 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Dlqk5QaX22c 

 

➔ met toelichting (Koen Holtzapffel/ Orgelspel Jos van der Kooy): 

https://www.youtube.com/watch?v=ypFHB1VKPvU 

 
Wie oren om te horen heeft,  

hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden,  
maar Mij alleen belijden voortaan.  
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

Bemint uw Heer te allen tijd,  
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden.  

Dit is het eerste en grote gebod,  
de wil van God, uw Vader. 

 
Biedt uw naaste de helpende hand,  
spijzigt de armen in uw land, 

een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk;  

doet dit, en gij zult leven. 
 

De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 

Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 

 
------------------ 
 
ZJ 737 Uw woord omvat mijn leven 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KnE8hzsYzEU 

 

Uw woord omvat mijn leven en tilt mij aan het licht. 

Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht? 

Uw woord zet mij op vaste grond en vult mij louter leven 

de woorden in mijn mond. 

 

Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht. 

Waar Gij betrouwbaar voorgaat, ontvouwt zich weer een weg. 

De paden die ikzelf bedacht zijn doelloos doodgelopen. 

Zij voerden in de nacht. 

 

Uw woorden te herhalen is honing in mijn mond. 

Mij raakt niet meer het smalen dat ik mij aan U bond. 

Ik weet dat zwerven bitter smaakt, maar heel mijn zoekend leven- 

Gij hebt het zoet gemaakt. 

 

God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw woord,  

de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. 

En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, 

ja, dat ik leven mag! 

https://www.youtube.com/watch?v=Dlqk5QaX22c
https://www.youtube.com/watch?v=ypFHB1VKPvU
https://www.youtube.com/watch?v=KnE8hzsYzEU
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Evangelie:  (Joh. 2, 13-25) 

 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

 
13  Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem  

14  en zag daar hoe men in de tempel  
runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen.  
15  Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep  

en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij.  
De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.  

16  En tegen de duivenverkopers zei Hij:  
`Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!'  
17  Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:  

De ijver voor uw huis zal Mij verteren. 
18  De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:  

`Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?'  
19  Jezus gaf hun ten antwoord:  

`Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!'  
20  Daarop zeiden de Joden:  
`Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,  

en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?'  
21  Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.  

22  Toen Hij verrezen was uit de dood  
beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,  
en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.  

23  Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest  
kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam  

bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte. 
24  Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen,  
omdat Hij ze allemaal kende:  

25 niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,  
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had. 

 
 

Overweging(en) 
 
Beste mensen, we kennen allemaal al heel lang het 

verhaal van Jezus die de tempel zuivert. Maar het 
voelt altijd wat ongemakkelijk aan om te lezen. 

Want er spreekt een zekere agressie uit die we niet 
bij Jezus gewend zijn. Gedrevenheid zijn we wel bij 
Hem gewend, maar zelden komt het tot een soort 

uitbarsting zoals in het verhaal van vandaag. En was 
Jezus niet degene die geweldloosheid predikte en 

zei… Als iemand u op de rechterwang slaat, draai 
hem dan ook de linkerwang toe? Hoe rijmen we dat 
aan elkaar?  Het voelt wat als een tegenstrijdigheid 

en we voelen er ons ongemakkelijk bij.  
 

Maar dan moet ik vaak terugdenken aan een 
uitspraak van mijn jeugd waarin ik vaak hoorde ‘ge kunt zo goed zijn dat je niet 
meer deugt’. Waarmee bedoeld werd dat als je alles over je heen laat gaan, je 

ook geen recht doet aan jezelf en aan de mensen rondom je. Neen, alles over je 
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heen laten gaan, is eigenlijk een uitnodiging tot ongerechtigheid, tot misbruik, is 

wat we vandaag dan eerder zouden benoemen als ‘schuldig verzuim’. En er was 
eens een minister die niet onbesproken was maar wel kleurrijk en de nagel op de 

kop sloeg met zijn legendarische uitspraak ‘Trop is te veel en te veel is trop’. 
 

In de lezingen die we vandaag hoorden, maakt God ons de spelregels duidelijk 
voor van een goede relatie tussen Hem en de mens: 
onderhoud mijn geboden. Maar er was ooit eens een jongeling die alle geboden 

onderhield en toch niet gelukkig werd omdat Hij er niet vrij van werd. Hij was 
immers te veel verbonden met zijn rijkdom, met zijn bezit.  

Het doet ons vandaag de vraag stellen… is het dan niet voldoende om liefde te 
betonen? Om dienstbaar te zijn? Om elkander te dragen en te helpen en te 
steunen? Want zo wordt het ons toch bijna altijd weer uitgelegd de dag van 

vandaag. Dat daarin de praktijk zit van het geloof… in de diaconie. Wat ontbreekt 
er dan nog aan? 

 
Wel het antwoord zit wellicht in de laatste zinnen van het Evangelie van 
vandaag. En die zijn echt wel een blinde vlek voor vele gelovigen. We kennen dit 

verhaal zo goed, maar over die laatste regels wordt over het algemeen weinig 
gezegd…. We lezen er liever snel overheen. 

 
“Heel wat mensen kwamen tot geloof bij het zien van de tekenen die Jezus 
verrichtte. Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, 

omdat Hij ze allemaal door had: niemand hoefde Hem over de mens iets te 
leren, Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.”  

 
Dat zijn zware woorden… eigenlijk ontluisterende woorden voor het wezen van 
de mens…. Ware het niet dat de schrift ons ook altijd weer weet te zeggen dat 

God ons lief heeft ondanks onze kleine kantjes.  
 

Maar hoe moeten we dit nu een plaats geven?  Wel…we hadden het al over de 
spelregels in onze relatie met God. En waar het in onze relatie met God niet om 
gaat is dat God doet wat wij van Hem verwachten. Ieder van ons zal dat in zich 

herkennen dat wij soms bidden om een gunst, om een wonder… dat wij God voor 
onze kar willen spannen…. Dat het draait om onszelf en niet om waar het bij God 

om gaat… zijn Rijk van vrede, liefde en gerechtigheid.  
 

Vrede…ja. Liefde…zeker. Maar gerechtigheid… wat voor beest is dat nu weer? 
Wel gerechtigheid is in elk geval iets anders dan rechten. Want rechten zijn 
gemaakt door mensen en kun je afdwingen. Gerechtigheid komt van God en 

moet je doen als je medewerker wil zijn van het grote plan dat God heeft met 
zijn mensen en hun wereld.  

 
Mogen we dan geen bezit verwerven? Er staat nergens dat een mens geen bezit 
mag verwerven al had Jezus zelf geen steen om zijn hoofd op te laten rusten. 

Maar bezit verwerven is wellicht zelfs goed… het wordt door Broederlijk delen ook 
in veel van hun projecten gepromoot als middel om minder afhankelijk te zijn 

van de grootmachten of grootgrondbezitters. De christelijke ethiek zit vooral in 
de manier waarop we met ons bezit omgaan. Het moet gaan om een soort 
rentmeesterschap waarbij we ons bewust zijn dat we voor de tijd dat we hier op 

aarde doorbrengen bezittingen mogen beheren, maar dat we de wereld, de 
natuur, de sociale relaties er niet mogen mee schaden.  

Concreet kan bezit ook een middel zijn om de wereld te verbeteren. Door 
bijvoorbeeld huizen te verwerven, die te verbeteren tot ze voldoende 



8 
 

levenskwaliteit bieden en dan voor een faire prijs te verhuren. Maar dat staat 

lijnrecht tegen huisjesmelkerij die huizen koopt, er zo weinig mogelijk kosten aan 
doet en voor woekerprijzen verhuurt met als enige doel zoveel mogelijk geld te 

verwerven.  
 

Rentmeesterschap kunnen we ook beleven door  bijvoorbeeld neen te zeggen 
aan groenten en bloemen en andere producten die in een ander continent aan 
bodemprijzen gekweekt werden, maar waarvoor de plaatselijke bevolking onder 

druk komt te staan om hun gronden, hun eigen teelten en teeltwijzen, hun 
cultuur en hun gemeenschappen moeten opgeven om mee te draaien in een 

systeem waarbij ze slaaf worden. Zoals al op zovele plaatsen gebeurd is, maar 
nu door broederlijk delen ook duidelijk gemaakt wordt in Bolivia waar de 
plaatselijke boeren onder druk gezet worden om een soort aardappel te kweken 

die past in de handel van multinationals maar waarbij ze volledig afhankelijk 
worden van de fabriek omdat ze er het pootgoed duur moeten kopen en ook de 

meststoffen omdat anders hun gronden te snel uitgeput geraken door 
monocultuur en de pesticiden omdat de vrucht niet aangepast is aan de streek 
zoals de vele inheemse aardappelsoorten wel zijn die nu plaats moeten maken 

en dreigen te verdwijnen. Broederlijk delen wil deze lokale landbouwers helpen 
om een systeem op te zetten waarbij ze hun plaatselijke, aangepaste aardappels 

door selectie en registratie kunnen verbeteren, beschermen en registreren zodat 
het ook waardevolle producten worden waar ze rendement mee halen en van 
kunnen leven. En dit zonder de natuur, de gewoonten, de cultuur en in feite een 

hele gemeenschap te vernietigen voor winstdoeleinden.  
 

Rentmeesterschap kunnen wij hier in coronatijden ook beleven door de Vlaamse 
gewoonte om mekaar inde buurt te helpen en bij te staan weer boven te halen 
en er ons bewust in te oefenen, zodat er mensen minder eenzaam zijn en een 

oplossing vinden voor essentiële zaken waarvoor ze anders niemand vinden of er 
in vergelijking met hun inkomen heel duur voor moeten betalen.  

 
Rentmeesterschap is een manier om in harmonie te leven met de medemensen 
dichtbij en veraf, met de natuur en met God. Rentmeesterschap behoedt ons van 

een Trop is te veel en te veel is trop aan bezit en macht waardoor verhoudingen 
helemaal scheef getrokken worden en we met een veel te grote voetafdruk 

wegen op deze wereld. Rentmeesterschap kun je overal doortrekken… in 
energiegebruik, in onderwijs, in de economie, in het verenigingsleven, in het 

parochiale. Het is eigenlijk een manier van leven waardoor men volop kan leven 
en anderen ook volop laat leven. Leven en laten leven zoals ook een goed 
Vlaams spreekwoord ons van kleinsaf duidelijk gemaakt heeft. Amen. 

          (Dirk Verschoore) 
-------- 
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Jouw lichaam, een heiligdom 

 
Heer, 

jouw hartstocht is voor mij een mysterie. 
Wie ben jij dat je voor woede kiest? 

Ikzelf zou alles willen behouden: 
de wereld die je mij hebt gegeven 
en de Vader die van ons houdt. 

Maar de wereld is voor de Vader, 
zoals jij voor de wereld bent. 

Gezegend de woede die mij duidelijk maakt 
dat jij zult opstaan uit de dood 
want jouw lichaam is een heiligdom 

dat niet zal vergaan zoals dat van steen, 
het is een heiligdom van vlees en bloed. 

Moge ik in liefde daarin wonen, 
alle dagen van mijn leven! 
Moge jouw verrijzenis 

geen afgezaagd, hol woord zijn! 
Moge ze mij meenemen,  

steeds verder, 
naar jouw levendige aanwezigheid 
en de zoete samenspraak van onze harten! 

Zo zij het! 
 

(Anne Soupa – Wouter Meeus) 
 
------------ 

 
Vasten 

is samen aan de kar trekken 
op weg naar de horizon 
waar de zon schijnt, 

ook voor mensen 
achter die horizon. 

 
Vasten 

is de weg banen 
voor een nieuwe Kerk 
die zich naar mensen spoedt 

in plaats van een Kerk 
die op haar mensen wacht! 

 
Vasten 
is zichtbaar op weg gaan 

en weten: 
'We gaan verder 

en steeds opnieuw en verder 
vol van hoop 
de ongebaande wegen 

die Hij ons voorging'     
(naar Hilde Welffens) 

------------- 
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Je bent niet écht mens, 
als je alleen maar kunt praten over geld, 

over je bezit en je salaris. 
 

Je bent niet écht mens  
als je de ander voortdurend bekritiseert  
en zelf buiten schot wilt blijven. 

 
Je bent niet écht mens  

als je niet werkelijk betrokken bent  
bij de medemens.  
 

Je bent niet écht mens 
als je niets meer verwacht 

in je leven, 
als je niet meer gelooft in de hoop. 

 
Je bent niet écht mens  
als je niet kunt liefhebben, 

wanneer je alle goeds van je afhoudt. 
 

Je bent niet écht mens  
als je niet durft te praten over jouw God in je leven  
en wat Hij je te zeggen heeft. 

(naar Kees Harte) 
------------------- 

 

 
Woorden van geloof: 

 
Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, 
die van mensen houdt,  

die mensen aan mensen toevertrouwt, 
die ons Jezus heeft gezonden. 
 

Ik geloof in de verrezen Christus. 
Naar zijn voorbeeld moeten wij elkaar dienstbaar zijn. 

Ik geloof in zijn droom:  
mensen gelukkig maken 
in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid. 

 
Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept. 

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, 
als brood en wijn, als dank en vergeving. 
 

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. 
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen. 
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Voorbeden (accl.: Ubi caritas et amor, Deus ibi est) 

 
Heer, bevrijd uw Kerk van louter uiterlijk vertoon 

en breek voor haar de tempel af van wat bedrieglijk en schijnheilig is. 
Laat ons bidden… 

 
Heer, bevrijd de leiders van de wereld van de zucht naar eigen voordeel 
en breek voor hen de tempel af van hebzucht, eerzucht en heerszucht. 

Laat ons bidden… 
 

Heer, bevrijd uw gelovig volk van dubbelzinnigheid 
en breek de tempel af waar godsdienst en leven elkaar tegenspreken. 
Laat ons bidden… 

 
Heer, breek in ons de tempel af van valse vroomheid en zelfbedrog, 

zodat wij eerlijk zijn tegenover onze medemensen. Laat ons bidden… 
 

(naar André Thoonen) 

 

Lied:  De 10 geboden 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CKLOc74kCuM 
 
Ek is die Here jou God 

Jy mag geen ander Gode voor Mij aangesig hê nie. 
Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd: 

Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd. 

 

Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie 
Weg met de stomme beelden, die maken God te klein: 

Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn. 

 

Jy mag die naam van die Here jou God nie ijdelijk gebruik nie. 
En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag: 

maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag. 

 

Gedenk die Sabbat Dag 
En neem voluit de vrijheid, één dag van feestlijkheid,  
om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd. 

 

Eer jou Vader en jou Moeder 
Hoort ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: 

want God, de God van gist’ren is met ons doorgegaan. 

 

Jy mag niet doodslaan nie 
Geef ruimte aan je naaste geschapen naar Gods beeld: 

want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld. 

 

Jy mag niet egbreek nie 

Blijf met elkaar verbonden, als mens als man of vrouw 

zo is tot in de diepte ook God zijn liefde en trouw. 

 

Jy mag niet steel nie 
Wil zo ruimhartig delen dat niemand stelen moet: 

God liet ons samen wonen in ’t land van overvloed. 

https://www.youtube.com/watch?v=CKLOc74kCuM
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Jy mag geen valse getuigenis teen jou naaste spreek nie 
En breek niet met je woorden een anders leven stuk: 

want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk. 

 

Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie 
Geef dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: 

je leven is pas leven, als je ook geven kunt. 

 
 

Gebed over de gaven 

 
Wij staan hier in deze ruimte waar de dagelijkse drukte  
in ons en in de wereld stil valt, waar de markthal van deze wereld geen plaats 

mag hebben. Het is de ruimte die huis van God mag worden. 
Mogen wij hier samen met Jezus het levend lichaam worden  
van Uw aanwezigheid.  

God, laat het telkens opnieuw gebeuren in gebroken brood,  
geschonken wijn, aanzet tot uw Rijk van vrede voor altijd. Amen. 

 

Groot Dankgebed     

 
Heer onze God,  
Schepper van hemel en aarde, 

wij danken U voor alles wat leeft en ademhaalt, 
voor het licht van deze dag,  

voor het geluk en de liefde die in ons midden ontstaan; 
voor mensen die, zoals U, ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 
Wij zeggen U dank voor die ene Mens, Jezus van Nazareth, uw Zoon. 

Hij is uw Evenbeeld omdat Hij er is voor de minste van de mensen. 
Hij is er ook voor hen die het goed hebben in dit leven, 

door hen voor te gaan in een leven van dienstbaarheid tot in de dood. 
Daarom zeggen wij U van harte dank en aanbidden U met de woorden: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, … 
 

Roep ons op, Vader,  
om heilig en goed te zijn zoals het uw wil is geweest 

op de dag dat U de mens geschapen hebt; 
dat wij worden zoals U: liefde die de wereld schept en draagt 
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen. 

 
Roep ons op,  

tot gehoorzaamheid en nederigheid; 
doe ons luisteren, maak ons aandachtig  
voor het Woord van Jezus Christus, 

die Mens geworden is om U te dienen, 
die gehoorzaam was tot het uiterste  

en daarom, sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart 
verheerlijkt wordt door allen die zijn naam dragen. 
 

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader, 
tot kracht en sterkte, 

dat wij elkaar elke dag opnieuw  
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kunnen bezielen en dragen, 

zoals U ons draagt en in leven houdt; 
dat wij, zoals uw Zoon, een steun kunnen zijn  

voor alle zwakken en eenzamen op onze weg; 
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood, 

elkaar kunnen dragen in uren van nood, 
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben. 
 

Roep ons op, Vader, 
tot één gemeenschap door deel te hebben aan 

het Lichaam en het Bloed van uw Zoon. 
 
INSTELLINGSVERHAAL 

 
Dit is de kern van ons geloof: 

 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert  

dat Gij verrezen zijt.  
 

Roep ons op, God van liefde, 
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U, 
met elkaar en met alle mensen die ons tot hier hebben geleid; 

die nog met ons meegaan in geloof, hoop en liefde, 
of die ons blijven begeleiden vanuit uw heerlijkheid 

waarheen zij ons zijn voorgegaan. 
 
Roep ons op, Vader,  

tot de volle menselijkheid van uw Zoon Jezus Christus, 
die de zieken geneest,  

de zonden vergeeft, 
de hongerigen spijzigt,  
de kleinen tot zich roept, 

en voor iedereen woorden heeft van eeuwig leven; 
die ons zijn Geest zendt om de weg vrij te maken 

naar vrede en geluk onder de mensen. 
Daarvoor blijven wij U danken  

en verheerlijken: 
met en door Christus de Heer, 
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen. 

 
 

Onze Vader  

 
Uw naam willen wij heiligen, God, 
tot U willen wij bidden  
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd: 

  Onze Vader,... 
 

Zeggen wij dank om Hem  
die als Mensenkind werd geboren,  
als nieuwe Hoop voor deze wereld. 

Zeggen wij dank om Hem  
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die muren openbreekt en grenzen uitwist. 

Zeggen wij dank om Hem  
die het eerste Begin is van een nieuwe wereld, 

die als eerste stappen zette op een nieuwe weg. 
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden 

zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien  
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 
  Want van U is het Koninkrijk,... 

 

Vredeswens 
 
Heer Jezus,  

geef ons woorden van vrede in de mond, 
geef ons daden van vrede in de hand 

en geef ons vrede in ons hart, 
U die onze vrede zelf bent. 
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen 

in de wereld waarin we leven. 
 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Lam Gods 
 

Communie 
 
Brekend en delend heeft God met ons een Verbond gesloten. 

Hij gaf Zichzelf tot Voedsel 
opdat wij onszelf zouden delen tot voedsel voor alle hongerigen. 
Dit is het Lam Gods... 

 
 

Liederen:   ZJ 328  Broeders die op uittocht gaat 

 
Broeders die op uittocht gaat uit het land der slaven, 
uit de ban van dood en kwaad: wie toch zal u laven? 
Heer, die met ons gaat, ‘t water uit de rotsen slaat, 

Heer, Gij zult ons laven. 
 

‘t Volk dat zwerft in de woestijn, zal Hij dat verlaten? 
Zal Hij niet hun leeftocht zijn en hun levend water? 
Heer, die met ons gaat, ‘t water uit de rotsen slaat, 

Heer, ons levend water. 
 

Water is het levend woord dat ons toe zal klinken. 
Broeders, die Gods woorden hoort, komt hier allen drinken. 
Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat, 

laat uw woorden klinken. 
 

Wie Gods woord wil waardig zijn, zal tot leven komen. 
Hij wordt bron in de woestijn, eeuwig zal hij stromen. 

Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat, 
eeuwig zult Gij komen. 

 
-------------------- 
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Ik zal niet rusten – Huub Oosterhuis 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EaK6WwC0EO0 

 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 

ik zal op mijn bed niet slapen, 
ik zal mijn ogen niet dicht doen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 

voordat ik heb gevonden: 
 

een plek waar Hij wonen kan, 
een plaats om te rusten voor Hem 
die God is, de enige ware. 

 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 

ik zal mijn ogen niet dicht doen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
ik mag versmachten van dorst, 

tot ik gevonden heb: 
 

een plek waar de doden leven 
de plaats waar recht wordt gedaan 
aan de verworpenen der aarde. 

 
commentaar Gerard Swüste: https://www.tweeofdriebijeen.nl/ik-zal-niet-rusten/ 

 
Het lied ‘Ik zal niet rusten’ bezingt de belofte van David: hij zal voor de Levende een 

tempel bouwen. 

“een plek waar de Levende kan wonen, dat kan alleen een plek zijn waar mensen recht 

doen aan rechtelozen. Het is dus niet een plek om in slaap te vallen, ook niet om in 

vervoering te raken van de aanwezigheid van de Levende. Het is een plek waar de 

woorden van de Schrift worden gedaan. Alleen daar kan de Levende wonen.” 

 

 
Slotgebed:  

 
Nu wij de woorden van bevrijding 
weer tot leven zien gewekt 

in onze gemeenschap van mensen, 
bidden wij, Ene, om uw geestkracht. 
Laat die woorden in ons openbloeien, 

ons perspectief geven voor 
een toekomst die nog uitgeschreven moet 

naar de mensenmaat van Jezus. 
Vandaag en morgen. 
Tot er vervulling komt. Amen. 

 
 

Zegen en zending 

 
 

 
Dessertje:   

https://www.youtube.com/watch?v=EaK6WwC0EO0
https://www.tweeofdriebijeen.nl/ik-zal-niet-rusten/
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De laatste wens 
 

Alberic was een oude man geworden, die terugkeek op zijn leven. Hij zat met 
zijn vrienden op een terras en deed zijn verhaal. 

`Toen ik jong was,’ vertelde hij, `was ik onstuimig. Ik wilde iedereen wakker 
schudden. En ik bad tot God om mij de kracht te schenken om alle mensen in de 
wereld te veranderen. 

Op de helft van mijn leven werd ik op een dag wakker en realiseerde me dat ik 
nog niemand had veranderd. Daarom bad ik tot God om mij de kracht te 

schenken om de mensen in mijn directe omgeving te veranderen. 
Ach, en nu ben ik oud, en bid ik tot God om mij de kracht te schenken om 
tenminste mijzelf te veranderen.’ 

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

 
Ons gemeenschappelijk huis  - Fratelli Tutti 17 
 

 
Zorgen voor de wereld om ons heen, 

waarvan we deel uitmaken,  
is zorgen voor onszelf. 
We moeten een ‘wij’ vormen die een 

gemeenschappelijk huis bewoont. 
Economische machten die uit zijn op 

snelle winsten, zijn niet 
geïnteresseerd in deze zorg. Vaak 
worden de stemmen die opgaan ter 

verdediging van het milieu tot zwijgen 
gebracht of belachelijk gemaakt, 

waarbij achter schijnbaar rationele 
argumenten privébelangen verscholen 
gaan. In deze lege cultuur die we aan 

het ontwikkelen zijn, gericht op 
onmiddellijk resultaat en zonder 

gemeenschappelijke visie, ‘is het te 
verwachten dat er na uitputting van 

bepaalde hulpbronnen een gunstig 
scenario zal worden gecreëerd voor nieuwe oorlogen,  
onder het mom van nobele eisen.’ 

 
(uit: Vastenkalender, woensdag 3 maart) 


