
Wij bestaan, wij delen. 

  Vijfde vastenzondag 

      

 
Wij worden 
Op-standig 

Op de vijfde zondag van de vasten – Wij worden op-standig – horen wij hoe het volk 

Israël in Babylonische ballingschap de wanhoop nabij is. De profeet Ezequiël geeft 

hen moed: hij vertelt hen het visioen van de beenderen. Het volk krijgt nieuwe 

geestesadem in geblazen en kan weer opstaan. In Lazarus herkent Jezus zijn volk, 

dodelijk ziek. Jezus roept Lazarus naar buiten en doet hem opstaan.  

 
Welkom +    
V Klimaatcrisis, torenhoge energiekosten,  

extreme ongelijkheid en armoede. 

Zo kan het niet verder… 

Welke keuze maak jij?  

Laten wij onze hoop afnemen en 

beginnen we te klagen over vergane welvaart? 

Of komen wij in opstand  

en staan wij op vanuit een Heilige verontwaardiging? 

De 25%-revolutie begint met deze keuze. 

 

In deze viering horen we Jezus’ schreeuw met luide stem 

vanuit een woede diep in hem,  

de zuiverste uiting van Zijn liefde voor het volk: 

‘sta op, maak los, leef bevrijd’. 

Hopen begint in het diepst van de wanhoop. 

De Messiaanse beweging geeft vorm aan een nieuwe samenleving. 

In het geloof en de hoop op die nieuwe samenleving mag je je welkom 

voelen in Hem die wij noemen + Vader, Zoon en Heilige Geest. 



Wij bestaan, wij delen. 

 

Samen zingen we een stukje uit het toverlied,               
 “Als ik kon toveren”  gezongen door Like Me 

Met 25% kan je zeker en vast toveren. Als we allemaal een stukje delen en 

herverdelen zoals onze bellenblazers dan is dit meer dan genoeg om het 100% 

anders te doen. 

Tover jij ook mee ? 

 
Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 

Als hij kon toveren was niemand de sigaar 

Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren 

Dan hielden alle mensen van elkaar 

 

Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond TV 

En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee 

De rivier was niet van water maar van sinaasappelsap 

En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet snapt 

Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 

Als hij kon toveren dan werd geen mens te zwaar 

Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren 

Dan hielden alle mensen van elkaar 

 

Zijn vriendje zou ineens begrijpen waarom hij ruzie met hem kreeg 

En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besteeg 

En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm 

En niemand werd er rijk geboren en niemand werd er arm. 

Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 

Als hij kon toveren dan werd geen mens te zwaar 

Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren 

Dan hielden alle mensen van elkaar 

Maar voor een toverspreuk van kwaliteit ben je zomaar duizend euro kwijt 

En naar een beetje toverboek ben je toch wel vijftig jaar op zoek 

En de hele cursus tovenaar duurt honderdvijfentwintig jaar 

Dat brengt hij allemaal niet op, ik denk dat hij voor 't begin al stopt 

Want zelfs de oma van zijn oma, had nooit een tovenaarsdiploma 
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Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 

En niemand leed er honger 

Als hij kon toveren dan werd geen mens te zwaar 

En iedereen die zong er 

Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren 

Dan hielden alle mensen van elkaar 

Moment van inkeer   
 
L Laat mij niet wegzinken in vertwijfeling, God van belofte,  

in deze doodzieke, bijna stervende wereld.  

Zoals Jezus Lazarus toeriep: ‘Kom weer tot leven!’  

kan uw Geest ons nieuwe adem geven,  

de veerkracht om recht te staan, opstandig en vol ijver.  

Wij willen geloven dat er toekomst in ons verborgen ligt.  

 

Amen. Het mag aan ons gebeuren! 

 

Eerste Lezing  Ez.37,12-14 

 
Even stilvallen 
 
Evangelie Joh. 11, 1-45  

Het woord dat Ik jou geef is niet te zwaar, is niet te hoog 
Jij kunt het volbrengen. 

 
Woordje    
 
 
 
Lied 
 
 



Wij bestaan, wij delen. 

Voorbeden  
L Bidden we tot de Ene, die ons oproept tot daadkracht. 

 

Voor mensen zonder hoop. Voor mensen, kleingekregen door de 

omstandigheden, die geen toekomst meer zien. Dat zij warme mensen 

mogen ontmoeten die met hen de weg naar zelfvertrouwen en geloof in 

zichzelf gaan.  

 

Voor onze gemeenschap en voor onszelf. Dat we ons niet laten verlammen 

door de opeenvolgende crisissen en problemen van onze tijd. Dat wij 

samen met anderen opstaan en daadkrachtig nieuwe wegen durven gaan. 

 

Voor de mensen in Rwanda waar vrouwen als Chantal, met de steun van 

Duterimbere en dankzij hun eigen daadkracht, een opleiding in 

ondernemerschap volgden en nu hun eigen ondernemingen runnen. Het 

leven van hun gezin en hun gemeenschap krijgt hierdoor een nieuwe 

toekomst.  

   Ubi caritas et amor, deus ibi est. 

 
Gebed bij brood en wijn…  
       voedsel op onze weg 
V Ieders stem erkennen in de wirwar van ons samenleven :  

daartoe nodigt U, God, ons uit.  

Een tafel waar niemand geweerd wordt, gebroken brood, gedeelde wijn. 

Begin al maar, zegt Jezus en anderen zullen volgen.  

Ik heb het jullie toch voorgedaan. 

 

Dankbaar aan tafel gaan 
V Lieve God, Vader, Moeder, 

in de veertigdagentijd worden we telkens uitgenodigd om  

stil te staan bij onrecht, onvrede, macht, bezitsdrang… 

Broederlijk Delen herhaalt de boodschap  

‘met 25% kunnen we het 100% anders doen’. 

 



Wij bestaan, wij delen. 

Samen We zijn dankbaar voor wie zich inzet  

in de vele bewegingen en organisaties die ijveren  

voor rechtvaardigheid, vrede en een leefbare wereld. 

Samen maken wij een keuze voor echte solidariteit.  

 

L Jezus gaat de berg op met enkele leerlingen. 

‘Wie de berg opgaat, zich in stilte terugtrekt en zich dicht bij God mag 

weten en voelen, krijgt uitzicht op wat komen moet. Dit doet opstaan om 

naar anderen toe te gaan en Gods droom samen waar te maken’.  (H.B.) 

 

Samen   Wij krijgen inzicht als we de berg afdalen  

met nieuwe moed, lef en doorzettingsvermogen.  

Zoals de boeren en vrouwen uit Guatemala die 

ijveren voor zuiver water, respect voor hun grond  

en werknemers.  

 

L Wonderen gebeuren wanneer mensen geloven in een project, wanneer 

mensen een toekomst plannen:  

de landbouwers in Burkina Faso kiezen om voedsel te telen in harmonie 

met de natuur, 

vrouwen in Rwanda zetten een eigen onderneming op  

via opleidingen en financiering. Zo geven zij een toekomst  

aan hun gezin. 

 

Samen  Wij erkennen ieders stem, wij zien het alternatief  

en zijn dankbaar voor de kleine wonderen die dagelijks gebeuren in 

ontmoetingen en solidariteit tussen mensen. 

 

L We worden op-standig en we houden stand.   

De 25% revolutie doet ons kiezen om de weg te gaan naar een 

rechtvaardige samenleving. Vaak geen gemakkelijke weg 

maar we laten ons inspireren door Jezus en geloven in een toekomst voor 

elk kind, elke vrouw en elke man.  

 

 



Wij bestaan, wij delen. 

V Jezus toonde ons op die laatste avond welke weg 

van breken en delen hij gaat…  

      
     Woorden van leven 
 

Samen Jezus’ Geest mag ons bezielen dag na dag, 

  Zijn liefde mag ons inspireren. 

  Zijn inzet geeft ons kracht om liefdevolle,  

  solidaire stappen te zetten. 
 
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. 

Want van u is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens  
Als iemand van wie je heel veel gehouden hebt, plots sterft, 

ga je zelf ook een beetje dood. 
Je wordt overspoeld door metershoge golven van verdriet. 

En niets of niemand lijkt de pijn in je hart te kunnen genezen. 

Tot iemand je bij de hand neemt, doet opstaan 

en je warme woorden van vriendschap toefluistert. 

Dan voel je dat lieve mensen eigenlijk nooit sterven. 
Naar Erwin Roosen 

Samen aan tafel 
Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood 
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Lied 

Een afsluiter voor Onderweg  
L Heilige woede ging van Jezus uit 

toen hij zag hoe het leven verkwanseld werd. 

Geef ons, God,  

iets van zijn opstandigheid, van zijn bezieling 

om door te gaan ondanks alles. 

Zet ons zo mee in de beweging  

van zoveel hoopvolle mensen 

die van uw kracht getuigen. 

 
 
Zending en een uitnodiging tot elkaar zegenen + 
V Jezus roept ons op om op te staan en  te protesteren tegen al wat het 

leven kapot maakt. Durven we onze stem verheffen en overtuigde 

activisten worden die kiezen voor het leven? 

 

We staan er niet alleen voor!! 

Als minstens 25% van de mensen zich samen inzet, wordt de wereld 

anders.  

Hierin willen we geloven met de kracht die ons gegeven wordt door Hem 

die we noemen 

+  Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 
    

De liedjes in deze viering worden gezongen door Lena Ivanova, een troste Oekraïense singer-songwriter. Ook zij vluchtte 

met haar gezin weg van de oorlog en ze leven nu in Bogaarden. 

Tijdens het Oekraïens kerstfeest in Halle mocht ik haar ontmoeten en zij was onmiddellijk enthousiast om voor ons te 

komen zingen. 

Heel wat Oekraïners zijn heel trots op hun land en komen op hun manier in opstand tegen de oorlog. Lena doet dit door 

liedjes te schrijven en te zingen. 

 

 

Met enthousiasme gemaakt door de werkgroep vastenliturgie en alle voorgangers en helpende handen tijdens de 

vastenliturgie. De muziek waarbij u kon wegdromen neemt je mee doorheen de verschillende landen die 

Broederlijk Delen in de kijker zet. 
www.parochiesinbeweging.be 

like je onze facebookpagina 

 

http://www.parochiesinbeweging.be/
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Partners in het Zuiden werken keihard  

aan hun plannen voor betere levensomstandigheden.  

Jouw steun is nodig.  

Help jij mee hun plannen te realiseren? 

Rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 

Vastenacties 
Omhalingen voor de campagne van Broederlijk Delen gaan door  

op zondag, Pasen,  9 april 

Zondag 9 april                      Barmoment na de viering  

 

 

Goede Week 

Zondag 2 april   Palmzondag    10.00uur DB 

          11.00 uur SV 

 

Maandag 3 april    Stille maandag   

 

Dinsdag  4 april   Oproepende Dinsdag     

 

Woensdag 5 april           Beklijvende woensdag            

 

Donderdag 6 april    Witte Donderdag             20.30 uur DB  
In samenwerking met Het Gregoriaans Koor van de Zennevallei,de Schola Gregoriana Sainnensis. 

 

Nachtwake bij de Paaskaars vanaf Witte Donderdag 21 uur  tot de kruisweg om 15.00 uur 

 

Vrijdag 7 april   Kruisweg in SV en DB   15.00 uur 

 

Vrijdag 7  april                          Goede Vrijdag                            20.00 uur DB  

 

Zaterdag 8 april   Paaswake     20.00 uur DB 

 

Zondag 9 april   Pasen      10.00 uur DB 

           11.00 uur SV 

      


