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40 dagen woestijn 

Laat zien wie je bent!
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Opening/welkom 
 
Openingslied: Een mens te zijn op aarde  
 

 
 
De bomen hebben wortels  
de bomen mogen stevig staan  
maar mensen moeten verder gaan.  
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
De vossen hebben holen  
de mensen weten heg noch steg  
zijn altijd naar hun huis op weg.  
De vossen hebben holen –  
maar wie is onze weg? 
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De mensen hebben zorgen,  
het brood is duur, het lichaam zwaar,  
en wij verslijten aan elkaar.  
Wie kent de dag van morgen?  
De dood komt lang verwacht. 
 
Een mens te zijn op aarde  
is pijnlijk begenadigd zijn 
 en zoeken, nooit verzadigd zijn,  
is rusten in de aarde  
als alles is volbracht. 
 
Hoe zullen wij volbrengen  
wat door de eeuwen duren moet:  
een mens te zijn die sterven moet?  
Wij branden van verlangen  
tot alles is voltooid. 
 
Openingsgebed (samen) 
Heer onze God, 
wij bidden tot U in het begin van deze viering, 
Gij die ons uitdaagt en ons oproept om op weg te gaan. 
Open onze oren, God, vandaag en heel de veertigdagentijd  
voor uw vraag om durf, om moed en vertrouwen.  
Sterk ons geloof en hoop,  
zodat wij, zoals Abraham en Jezus’ leerlingen, op kunnen staan en de 
lange weg gaan naar uw wereld van vrede en liefde.  
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. 
Amen 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn 
Wij willen, vanuit ons zoekend en tastend geloof waarmee we hier 
vandaag aanwezig zijn, aan de paaskaars de gedachteniskaars 
aansteken. De kaars die symbool staat voor allen die wij vandaag 
willen gedenken.  
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Mag dit een moment van verbondenheid zijn, van gewijde stilte, van 
naar boven laten komen van onze gevoelens van weemoed en 
dankbaarheid – verlangen naar een weerzien ooit. 
 
Stilte 
 
Muziek: Matthäus Passion Aria 13 Ich will dir mein Herze schenken 
 
Ich will dir mein Herze schenken, 
Senke dich, mein Heil, hinein,  
Ich will mich in dir versenken,  
Ist dir gleich die Welt zu klein,  
Ei, so sollst du mir allein  
Mehr als Welt und Himmel sein. 

Ik wil U mijn hart geven O Heer, 
vervul het van U. Ik wil slechts 
vanuit U leven en helemaal 
opgaan in U. En is deze wereld 
misschien te klein, dan zult Gij 
voor mij hemel en aarde zijn 

 
Gebed bij het openen van de Schrift (samen) 
Goede God, Gij zaait Uw woord in onze wereld en zoekt daar goede 
grond voor, zodat Uw waarheid er ontkiemen kan. 
Maak ons voor Uw woord ontvankelijk zodat wij verstaan wat U van 
ons wilt. Amen 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus, 1, 12-15. 
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen 
bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef 
werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen 
bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen 
genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde 
Boodschap. Hij zei: De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; 
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap. 
 
Flarden schrift vormen een dak en een thuis 
Woorden om onder te wonen, woorden die staan als een huis. 
 
Stilte (± 10 minuten) 
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Gedachte ter overweging 
Durf ik veertig dagen de woestijn intrekken en de stilte opzoeken? 
Of schrikt de stilte mij soms af? 
Wat betekent solidariteit voor mij? 
Hoe maak ik dat in mijn leven concreet? 
Durf ik op dat vlak te kiezen? 
 
Muziek: Matthäus Passion Recitativ 48 Er hat uns allen wohl getan 
 
Er hat uns allen wohlgetan,  
Den Blinden gab er das Gesicht, 
Die Lahmen macht er gehend.  
Er sagt uns seines Vaters Wort, 
Er trieb die Teufel fort;  
Betrübte hat er aufgericht’t;  
Er nam die Sünder auf und an: 
Sonst hat mein Jesus nichts 
getan. 

Hij heeft ons allen welgedaan: 
aan blinden gaf Hij het gezicht, 
lammen deed Hij lopen, Zijn 
Vaders woord heeft Hij ons 
gegeven, duivels heeft Hij 
uitgedreven, bedroefden heeft 
Hij opgericht, Hij nam de 
zondenlast op zich. Verder heeft 
Hij niets gedaan! 

 
Gedicht 
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn oren, 
geopend om U te verstaan, 
verlangend om te vernemen 
waar U mij zegt te gaan. 
 
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn handen, 
geopend opdat U ze vult; 
ze zijn voor U om te gebruiken 
waar U ze hebben wilt. 
 
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn ogen, 
geopend en door U ontblind, 
om in uw licht de weg te zoeken 
waar ik de naaste vind. 
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Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn voeten, 
gekomen ver bij U vandaan; 
Hier ben ik, Heer, U hebt geroepen, 
zeg mij waarheen en ik zal gaan. 
Inge Lievaart  
 
Zang: Psalm 25III Houd mij in leven, wees Gij mijn redding GvL blz.46 
 
Voorbeden   
God, in deze veertigdagentijd vertrekken wij opnieuw voor de lange 
tocht door de woestijn naar een beter leven met elkaar. Wat 
hebben we nodig voor die lange tocht? Dat willen we u voorleggen.  
 
Wij hebben tochtgenoten nodig, maatjes uit verschillende 
gemeenschappen en culturen, vrouwen en mannen, jong en oud, 
met verschillende interesses en achtergronden, tochtgenoten die 
geloven dat gerechtigheid en vrede mogelijk zijn.  
Om die tochtgenoten bidden wij U. 
 
Stilte 
 
Wij hebben vuur nodig, oplaaiend vuur, groeiend elan voor 
ommekeer ten goede. Vuur dat hart en verstand in gloed zet voor 
dit eeuwenoude visioen: aan armen en kleinen wordt recht gedaan, 
oorlog opgedoekt, racisme en discriminatie uitgeroeid.  
Om dit vuur bidden wij U.  
 
Stilte 
 
Wij hebben vooral een grote dosis durf nodig, om tegen alles in te 
geloven in de mogelijkheden van mensen, in de kracht van armen, 
om met hart en handen kansen te scheppen voor wie tekort gedaan 
wordt.  
Om deze durf bidden wij U.  
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Stilte 
 
God, wees een baken voor ons 
opdat wij in vertrouwen ook onze persoonlijke gebeden en intenties 
aan U kunnen voorleggen 
……………. 
……………. 
 
Stilte 
 
Goede God, verhoor onze gebeden, zodat wij uw vuur aan elkaar 
doorgeven, elkaar moed inspreken, en elkaars tochtgenoten durven 
te zijn.  
Amen. 
 
Zang: Groter dan ons hart, GvL448, blz. 465 
 
Onze vader (oecumenisch) 
Jezus is het begin van de blijde boodschap. 
Hem volgen wil zeggen: geloven dat de woestijn 
van ons eigen leven weer zal opbloeien. 
Laten we in dit vertrouwen 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 aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
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Met haar gehele bestaan was Maria toegewijd aan God. 
Heel haar leven staat in het teken van haar Zoon. 
Tegenover het geloof van Maria is ons geloof vaak klein en 
onstandvastig. Bidden we samen tot Maria: 
 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
De Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en 
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons, zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
 
Vredeswens 
Goede God, 
schenk ons innerlijke vrede, 
schenk ons kracht om dienstbaar te zijn, 
de eenvoud om tevreden te zijn. 
Leer ons sober te leven 
om zo het ware geluk te vinden. 
Maak ons tot wijze mensen, 
dragers en verkondigers van uw boodschap 
van vrede en vreugde. 
Moge die vrede en vreugde altijd met ons zijn. 
 
Laten we elkaar een teken van vrede en vreugde geven. 
 
Mededelingen en collecte 
 
Muziek: Matthäus Passion Aria 60 Sehet, Jesus hat die Hand 
 
Sehet Jesus hat die Hand,  
Uns zu fassen ausgespannt.  
Kommt - Wohin? - In Jesu Armen  
Sucht Erlösung, Nehmt Erbarmen,  
 

 
Zie hoe Jezus zijn handen naar ons 
uitstrekt. 
Kom! Waarheen? In Jezus’ armen. 
Zoek verlossing, vraag vergeving, 
vraag het! 
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Suchet! – Wo? - In Jesu Armen. 
Lebet, sterbet, ruhet hier,  
Ihr verlaß’nen Küchlein ihr,  
Bleibet - Wo? - In Jesu Armen 
 

Zoek! Waar? In Jezus’ armen.  
Leef nu, sterf nu, rust nu maar  
gij verlaten kinderen,  
Blijf maar - Waar? - In Jezus’ armen 
 

Slotgebed (samen) 
God van ons leven, 
geef dat wij niet verloren lopen in de woestijn die het leven soms is. 
Zet ons op uw spoor, verbind ons met elkaar en met andere volkeren 
wereldwijd. 
Want uw droom is een wereldwijd bondgenootschap tussen alle 
mensen en geen verdeelde wereld. 
Breng ons daarom bijeen in dialoog en ontmoeting, in het spoor van 
Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen. 
 
Zegenbede 
Wij, die hier samen vierden, 
mogen Uw Boodschap uitdragen. 
In wat we zeggen en doen 
moet iets te zien, te horen en te voelen zijn van wie Jezus was. 
Er moet iets van uitgaan 
dat mens en wereld beter maakt. 
Laten wij dat waarmaken, 
of minstens toch proberen, 
gesterkt door Gods zegen, 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen 
 
Zang: Uit een hemel zonder grenzen 
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Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt, 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
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Geef ons vrede met U, 
Vrede met de mensen, 

Vrede met onszelf, 
en maak ons vrij van angst. 

Dag Hammarskjöld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
www.theresiagemeenschapborne.nl 
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl 


