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Begroeting                                                                                    
Telkens wanneer wij hier samenkomen 
zoeken wij in gebed, in het woord, in het lied en in stilte,            
de  verbondenheid met God, 
in de hoop dat wij meer ruimte maken voor Hem en onze 
medemensen.  
Het geloof in Hem die is: 
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
Openingslied, het lied van God die voor ons is  blz. 460 
 
Openingswoord                                                                                  
In de evangelielezing sloopt Jezus ‘heilige’ huisjes. 
Wat is er in onze maatschappij heilig? 
Met stip op één: de economie. 
En de ‘vrije markt’ als de nieuwe god. 
Alles ter meerdere eer en glorie van ons materiële welzijn. 
Daar tegenover staat de vernieuwer, de man met een duidelijke 
boodschap. 
Jezus en de tien geboden, woorden van God 
met geheel andere prioriteiten: 
“Ik ben de Heer, uw God, 
die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 
Ge zult geen andere goden naast Mij hebben…” 
Voor hun tijdgenoten waren Mozes en Jezus op vele terreinen 
tegendraads. 
Maar juist in dat dwarsliggen toonden ze, misschien wel 
duidelijker dan ooit tevoren, wat God van ons verlangt. 
Ze gingen voor andere waarden, het immateriële welzijn, zoals 
solidariteit, mededogen, inspraak door de minsten, naastenliefde. 
Met woord en daad ging Hij in tegen wat in zijn tijd gangbaar 
was.  
 
 
 



Sommigen keken naar Hem op, 
maar anderen ergerden zich mateloos 
en smeedden plannen om Hem uit de weg te ruimen. 
Ook in onze huidige wereld hebben we vernieuwers  en 
dwarsliggers nodig. Mensen met een visie, met respect voor de 
mens, de natuur, voor moeder aarde. 
Voor het echte welzijn. 
 
Gebed om ontferming  
Eeuwige, in deze 40-dagentijd willen we ons bezinnen.  
Omdat wij bewuster toe willen leven naar het feest van Pasen. 
Wij willen in de spiegel kijken om te ontdekken welke onze 
zwakke kanten zijn. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Eeuwige, we willen vaker dan voorheen 
met regelmaat de stilte en de rust opzoeken 
om dichter bij Hem te komen, onze hemelse Vader. 
Om ons leven aan zijn handen toe te vertrouwen 
en ons geborgen te weten in zijn Liefde. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
 

Eeuwige, we geven toe dat we ons soms doof houden 
voor wat de stem van ons geweten ons zegt. 
Al te dikwijls leggen wij ons oor te luisteren bij valse goden. 
Daarom: 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
God, blijf ons nabij, ga met ons mee in deze reinigende  
vastentijd op weg naar Pasen. 
We vragen het U in Jezus’ naam.   
Amen. 
 

 
 



Openingsgebed 
God, onze Vader, 
als gelovige gemeenschap zijn wij hier vanmorgen bijeen. 
Gij hebt ons uw geboden gegeven 
als richtingwijzers voor het leven. 
We  hopen dat we de geest ervan mogen vatten 
die ook Jezus bezielde. 
De geest van respect voor God en voor de medemens. 
Steun ons in de trouw die wij ons voornemen 
en in de vriendschap voor elkaar. 
Daarvoor vragen we uw steun en bemoediging 
om ons te dragen, vandaag en in de verdere vastenperiode. 
Amen. 
 
Ontsteken van de gedachteniskaars 
Bij het begin van deze viering willen wij stil staan bij de 
overledenen die ons dierbaar waren en wiens naam in ons hart 
en geheugen gegrift is.  
Moge de vlam van deze kaars symbool staan voor de warmte en 
de liefde van hen die wij zo node missen.                                      
Dat zij allen opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde. 
 
 
Eerste lezing, uit het boek Exodus 
Luisteren wij naar het woord van de Heer, ons toegesproken in 
de Schrift. 
In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. Ik ben de 
Heer uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.           
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.  
Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig 
wezen boven in de hemel, beneden op aarde of in de wateren 
onder de aarde.                                                                         
Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke 
eer bewijzen; 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 het derde en vierde geslacht, maar voor hen die 
Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een God die 
goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.  
Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; 
want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet 
ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. 
Zes dagen zult gij werken en arbeid verrichten. Maar de zevende 
dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen 
enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter 
niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de 
vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft de Heer 
de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is gemaakt. Maar de 
zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot 
een heilige dag gemaakt. 
Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond 
die de Heer uw God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen 
echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste 
niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het 
huis van uw naaste; gij 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. 
Tot zo ver deze lezing. 
 
Samenzang, Psalm 19    bladzijde 29 
Het woord des Heren is volmaakt…………………… 
 
Gebed tijdens de veertigdagentijd 
Goede God 
die de aarde gezegend hebt 
met alles waarvan wij leven, 
wij willen eerlijke rentmeesters zijn 
en niet meer nemen dan ons toekomt 
want gulzigheid leidt tot verderf  
en gretigheid is nooit verzadigd. 
Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven. 



Laat ons een licht opgaan en onze ogen openen. 
Leer ons het ware vasten, dat is: 
ons brood delen met de hongerige, 
de vluchteling onderdak geven 
en de verdrukte te helpen, daar waar wij kunnen. 
Dan bidden wij met recht: Uw Koninkrijk kome.  Amen. 
 
 
Evangelielezing,  uit het H. Evangelie volgens Johannes 
Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar 
Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, 
schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij 
maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, 
ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars 
veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de 
duivenhandelaars zei Hij: Weg met dit alles! Maakt van het huis 
van mijn Vader geen markthal! Zijn leerlingen herinnerden zich 
dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren. 
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: Wat voor teken 
kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt? Waarop Jezus hun 
antwoordde: Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem 
doen herrijzen. Maar de Joden merkten op:Zesenveertig jaar is 
aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen 
herrijzen? Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. 
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn 
leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de 
Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij 
gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er 
velen in zijn Naam te geloven bij het zien van de tekenen die Hij 
deed. Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen 
omdat Hij allen kende. Hij wist wat er in de mens stak en daarom 
was het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte. 
 
 
 



Overdenking 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God 
die ons wegroept uit de chaos en de hectiek van deze tijd 
en ons op weg zet naar een nieuw land, 
een oord waar mensen vreedzaam samenwonen. 
 
Ik geloof in Jezus die weerstand bood aan valse goden 
en die kwade machten overwon. 
Hij gaat met ons mee door dor woestijnland, 
Hij opent ons de ogen en geeft richting aan ons leven. 
 
Ik geloof in de heilige Geest 
die door profeten mensen moed inspreekt, 
die leven wekt en inspiratie geeft, 
die ruimte schept voor liefde en kracht, 
die ons met diezelfde kracht nabij is. 
 
Ik wil ook geloven in deze gemeenschap: 
een groep van mensen die, misschien wat tegendraads,  
af en toe onbegrepen, maar wel met een ideaal.  
Zoekend naar verbondenheid, gerechtigheid en vrede.  
Amen. 

 

Lied,  Wohl mir, dass ich Jesum habe  vanaf CD 

Voorbeden/persoonlijke intentie`s                                             
Heer God, laat ons mensen worden die zich                           
met niet aflatend geduld,                                                           
blijven inzetten voor een betere wereld, 
en zich niet laten ontmoedigen 
wanneer zichtbare resultaten uitblijven. 
Laten wij bidden…Heer onze God wij bidden U verhoor ons 



 
Heer God, laat ons mensen worden 
die de hun toegemeten tijd ervaren 
als een gezegende tijd om het goede te doen 
zonder uitstel, zonder uitvluchten. 
Laten wij bidden… Heer onze God wij bidden U verhoor ons 
 
Bidden we voor onze dierbare overledenen die we missen, voor 
alle slachtoffers van oorlog, van geweld en rampen. 
Laten wij bidden… Heer onze God wij bidden U verhoor ons 
 
Bidden wij voor hen die ziek zijn, pijn lijden, eenzaam zijn, voor 
allen voor wie het leven een last is. Schenk hen kracht Heer. 
Laat ons bidden… Heer onze God wij bidden U verhoor ons 
 
Persoonlijke intenties:………………… 
 
oecumenisch “Onze Vader”: 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
 
 



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. 
 
Mededelingen en collecte 
 
Vredeswens 
Heer, Gij spreekt tot ons uw woord van vrede. 
Schenk ons de durf en de moed 
om de grenzen van ons eigen gelijk te overschrijden 
en ons open te stellen 
voor andermans roep om rechtvaardigheid. 
Maak ons mild zodat wij geven en vergeven, 
en bodes worden van uw vrede voor alle mensen. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven wij die boodschap van vrede en solidariteit door aan 
elkaar. 
 
Slotgebed 
Heer, leer ons kiezen voor echtheid en moge, wat wij hier 
geloven, ook te zien zijn in ons dagelijks leven. 
Leer ons kiezen voor eerlijkheid: 
moge de woorden die we spreken, 
waarheid brengen voor onszelf en de anderen. 
Leer ons opstandig zijn als Jezus, in opstand komen tegen alles 
wat mensen knecht en klein houdt,  
wat onrechtvaardig of onecht is. 
Opdat deze inzet ook ons leven verrijkt 
en zinvol mag maken.   
Amen. 
 



 
Zegenwens 
God gaf ons zijn reglementen in tien geboden. 
Door deze Woorden te beleven naar Jezus’ voorbeeld 
krijgt God gestalte onder ons. 
Hij wil ons daartoe zegenen 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
 
 
Slotlied, als God ons thuisbrengt  bladzijde 216 
 

 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. 

Wij wensen u een mooie zondag. 

Dit boekje mag u meenemen. 

De eerstvolgende viering is: 

Zondag 25 maart, aanvang 10 uur. 

Locatie: oude synagoge 

 

www.theresiagemeenschapborne.nl 

info@theresiagemeenschapborne.nl 
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