Welkom
V. De vastentijd gaat gestaag vooruit.
Sommigen onder ons kiezen om de stilte op te zoeken.
Anderen kiezen voor actie, om de oproep van Broederlijk Delen
in daden om te zetten. Beiden zijn nodig.
Zo zullen we het horen in het evangelie.
Martha en Maria, twee manieren om met de werkelijkheid en alles wat ons
verontrust, om te gaan. De één berust, de ander is verontwaardigd.
Deze gevoelens willen we delen met elkaar. Ook de hoop èn het
vertrouwen dat het Paasfeest nadert, willen we delen.
Daarom zijn wij hier samen, in de naam van
de Vader, Zoon en heilige Geest.
Refrein: Delen doet goed, het geeft een fijn gevoel.
Het kan simpel en eenvoudig. Het is ons doel.
Delen doet goed, het geeft een fijn gevoel.
Het kan simpel en eenvoudig. Ons doel.

Wij bestaan, wij delen.

Reeds vele, vele jaren kopen mensen meer en meer.
Kasten vol met spullen, nooit gebruikt, misschien één keer.
Zet de deuren open nodig vrienden, buren uit.
We delen en we ruilen, een positief geluid.
Ook dromen kan je delen of een schitterend idee.
Met wat ik weet en wat jij kan gaan we in zee.
Een tegenslag brengt soms verdriet, ik trek het mij ook aan.
Het is kiezen voor een and’re weg en blijven gaan.
Delen maakt mij sterker ook als mens.
Broederlijk Delen ook met het zuiden is ieders wens
Onze planeet wordt zo weer beter.

Moment van inkeer “Wat inspireert mij ?”
Vorige week kregen jullie de vraag mee:
“Welke positieve dingen zie ik gebeuren ?
Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro,
puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar !
Qué grande es tener para dar !
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.
Liefde is zich inzetten, zichzelf vergeten
zoeken wat de ander gelukkig kan maken.
Hoe schoon is het leven om lief te hebben.
Hoeveel bezit je als je liefhebt.
Blijheid en geluk geven,
zichzelf geven, dat is liefhebben.

Eerste Lezing of Getuigenis Ezechiël 37,12-14 Een volk zonder
levenskracht, meer dood dan leven, kan toch opstaan. De profeet mag het zien.

Wij bestaan, wij delen.

Even stilvallen

Evangelie en Woordje

Joh. 11,1-45 In Lazarus herkent Jezus zijn
volk, dodelijk ziek en ten dode opgeschreven. Maar opstanding is mogelijk.

Samen ons ‘Geloven delen ‘
Wij geloven dat Jij, God, ieder van ons roept
om een weg te gaan naar anderen, een weg van delen:
vriendschap, dromen, toekomst, lief en leed…
Wij geloven dat Jezus ons oproept om te delen
al wat we hebben en al wat we in ons hebben:
inspiratie, creativiteit, zingeving, gebed, brood en wijn…
Wij geloven dat de Geest van Jezus
ons licht en warmte geeft, ons inspireert en kracht geeft
om onze passie, ons enthousiasme, ons geloof te delen met elkaar.
Wij geloven in onze parochiegemeenschap
waar mensen samen werken aan een rechtvaardige wereld,
zodat elke mens groeikansen krijgt en geborgenheid vindt.
Wij geloven dat onze inzet, ons delen
geen druppel is op een hete plaat, maar dat de vele druppels water
het verschil maken in onze wereld dichtbij en veraf.
Ik geloof, ik vertrouw en waag de sprong om te geloven
over twijfels heen weet ik heel diep van binnen,
weet ik zeker, dat Hij zoekt naar mij.
God blijft niet boven, ver weg van mij,
maar wil steeds weer iets nieuws beginnen.

Wij bestaan, wij delen.

Gebed bij brood en wijn…
voedsel op onze weg
V. God, zoals Abraham zijn ook wij geroepen om op weg te gaan,
om te kiezen voor een toekomst van vrijheid en gerechtigheid.
Wij bieden U wijn en brood aan, eerlijk als dat van mama
Rosette uit Congo.
Wij bieden U ook onze gedeelde dromen uit de deelkast aan.
Geef ons de kracht van uw Geest, zodat wij niet in de wolken
blijven hangen, maar afdalen en onze dromen handen en voeten
geven. Vandaag en deze veertig dagen lang. Amen.

Dankbaar aan tafel gaan
L.

Goede God, er is zoveel dat we mogen delen.
Een schat aan ervaringen en verhalen,
waarin we het visioen van een betere wereld zien.
Daar zijn we dankbaar voor.

Samen: Uw verhaal is er een van belofte.
En ondanks alle onzekerheid van vandaag
leeft er in ons verlangen en vertrouwen
om te bouwen aan de toekomst.
V. Goede God, er is het leven dat we mogen delen.
Leven van mensen dichtbij en veraf.
Leven van mensen van nu en lang geleden,
met verontwaardiging en vreugde.
Daar zijn we dankbaar voor.
Woorden van Leven

Wij bestaan, wij delen.

L.

Goede God, in dat verhaal van tegenstand en trouw
ervaren we kracht en genezing.

Samen: Dat dit breken en delen ons mag sterken om
op te staan, om op te komen,
om onze ogen te openen
zodat onrecht ons blijft beroeren en bewegen.
Er is zoveel dat we willen delen.

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: samen Delen uit onze deelkast
Een wakkerhoudertje … we delen een plantje, stekje of een zaadje en de
vrede met elkaar

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

Wij bestaan, wij delen.

Samen zingen
Wij gaan weer verder vol van hoop, de ongebaande wegen,
met onze droom op hinderloop, de meeste feiten tegen.
De onrust houdt ons op de been en doet ons verder reizen,
een stem die klinkt door alles heen, een God niet weg te prijzen.
Zijn woord houdt aan in ons gemis, dat alles kan verkeren,
dat vrede hier bestaanbaar is en onrecht om te keren.
Zij doet ons kiezen voor de mens, bedreigd, verarmd, vergeten,
Zij voert ons naar de laatste grens om van elkaar te weten.
Sjaloom, geluk op deze reis, het duurt misschien nog eeuwen,
maar twijfel niet meer aan de wijs: het lam huist bij de leeuwen.

Een afsluiter voor Onderweg

naar Karel Malfliet

Steeds opnieuw horen wij Uw stem:
‘Kom eruit, verlaat het graf, kom in het leven staan,
wees niet langer vervreemd van jezelf, wees mens tussen de mensen.’
Gij doet ons steeds opnieuw verstaan dat we niet geschapen zijn
om elke dag te bewijzen dat we de beste zijn,
of om elke dag het knagen te voelen van een onbevredigde zelfzucht.
Gij laat ons ervaren dat we door
over anderen te willen heersen,
zelf geschonden mensen worden,
vernederd tot in het diepst van ons hart.

Wij bestaan, wij delen.

Hou niet op ons tot leven te wekken, onze verdorde beenderen bij
mekaar te roepen en ze nieuwe adem in te blazen.
Maak dat we ongehoorzaam worden aan de machten die de wereld
voortdrijven in een spiraal van vernietiging en dood.
Maak ons sterk in ons streven naar wereldwijde solidariteit,
zodat wij deel kunnen hebben aan uw leven dat geen einde heeft.

Zending en zegen en een uitnodiging tot delen
Vandaag vind je twee soorten briefjes in onze deelkast.
Eentje om uit te schrijven waar jij bemoediging, kracht en hoop uit
haalt om, ook op moeilijke momenten, verder te kunnen.
En een ander om een wens te delen.
Maak er een mooi wenskaartje van.
Ga ook vandaag zeker langs de deelkast.
Neem een zaadje of stekje mee en laat het uitgroeien tot iets moois.
Laat je ook inspireren door het nieuwe dat iemand anders ziet beginnen
en uitgeschreven heeft op een blaadje.
Delen is geven maar ook krijgen van andermans rijkdom
en er blij mee zijn.
Met enthousiasme gemaakt door de werkgroep vastenliturgie,
Alis Lories, Anne Spirgi, Els Paridaens, Greetje Deroose, Katrien Moerman, Rita Herreman, Nancy Speeckaert, en alle
voorgangers en helpende handen tijdens de vastenliturgie.

De muziek waarbij u kon wegdromen zijn zuiderse ritmes die ons meenemen naar warme landen.
www.parochiesinbeweging.be
like je onze facebookpagina en volg je ons op instagram

Partners in het Zuiden werken keihard
aan hun plannen voor betere levensomstandigheden.

Wij bestaan, wij delen.

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 12 april
Zondag 29 maart apero-stop in de Sint Vincentius kerk om 11 uur

Goede Week
Zondag 5 april

Palmzondag

10.00uur DB
11.00 uur SV

Maandag 6 april

Oproepende maandag

20.00 uur DB

Dinsdag 7 april

Stille Dinsdag

20.00 uur DB

Woensdag 8 april

Beklijvende woensdag

9-16 uur DB

Donderdag 9 april

Witte Donderdag

20.00 uur DB

Nachtwake bij de Paaskaars vanaf Witte Donderdag 21 uur tot de kruisweg om 15.00 uur
Vrijdag 10 april

Kruisweg in SV en DB

15.00 uur

Vrijdag 10 april

Goede Vrijdag

info volgt

Zaterdag 11 april

Paaswake

20.00 uur DB

Zondag 12 april

Pasen

10.00 uur DB
11.00 uur SV

Wij bestaan, wij delen.

