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Gebedsblaadje 33 van 1 maart tot 7 maart 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er is tijdens deze vasten zoveel te delen 

 

 

Goede vrienden, 

 

De tweede week van de vasten is begonnen. Broederlijk Delen roept ons in deze 

vastentijd op om te delen. En er valt wel heel wat te delen. Zie maar op kleine affiche 

hier bovenaan. 

 

We delen: gebed  engagement   brood inspiratie 

 

Gebed kunnen we delen via de gebedsblaadje, doorheen deze gebedsblaadjes volgen 

we Jezus, die op weg is, naar zijn Witte Donderdag, zijn Goede Vrijdag, maar vooral 

ook naar zijn verrijzenis. 

 

Moge wij in deze vastentijd de oproep horen om elke dag even tijd te maken om te 

bidden. Moge wij in deze vastentijd ook de oproep horen om te delen, met mensen 

kortbij en met mensen uit het Zuiden. 

 

Moge God onze vastentijd zegenen!! 
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Maandag 1 maart 2021 (Maandag van de 2de week in de Veertigdagentijd) 

Eerste lezing: Dan9,4b-10          Evangelie: Lc 6,36-38 

 

 
Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is 

Bezinning 
Toen Hij in de wereld was was zijn oordeel zacht en teder voor elke vastgelopen mens. Maar Hij 

klonk hard en zonder mededogen voor hen die zichzelf wilden promoten ten koste van anderen. 

Zijn oordeel nu over ons leven van vandaag en elke dag, is de toegevoegde waarde aan ons naakte 

bestaan. Zíjn oordeel tilt ons op uit de banaliteit, uit het slijk der aarde, uit het stof  van deze wereld. 

Waar Hij naar uitkijkt, is hoe wij kiezen tussen goed en kwaad; Wat Hij verlangt, is dat wij kiezen 

voor de minsten van de Zijnen. Wat wij doen voor hen, doen wij aan Hem.  naar Manu Verhulst 

 

Gebed 

God van mensen, in Jezus roept Gij ons op tot eenheid en solidariteit met allen die Hem willen 

navolgen. Waak over ons, roep ons desnoods tot de orde wanneer wij onvoldoende gestalte geven 

aan uw liefde die geen grenzen kent. Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen. 

 

Bijbelquote 
Jezus sprak: “Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet 

geoordeeld worden; veroordeelt niet, dat zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij, en ge zult 

vrijgesproken worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede gestampte, geschudde en 

overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maar die gij gebruikt, zal men ook voor u 

gebruiken.  Lc 6, 36-38 

 

Wij bidden 
Bidden wij dat het kwaad van vijandschap tussen mensen het moet afleggen tegen de zachte kracht 

van geduld en verdraagzaamheid, tegen de inbreng van gezond verstand en het groeiend besef van 

verantwoordelijkheid voor elkaar. Moge we uiteindelijk elkaar vinden in liefde en vrede. 

Laat ons even in stilte bidden… 
 

Bidden wij dat wij niet langer kwaad met kwaad vergelden, maar belangloos leren geven. Dat wij 

over mensen, die niet zijn zoals wij, niet blindelings mogen oordelen. 

Laat ons even in stilte bidden… 

 

 

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Dinsdag 2 maart 2021  (Dinsdag in de 2de week van de veertigdagentijd) 

Eerste lezing: Jes 1, 10.16-20    Evangelie: Mt 23,1-12 

 
Jezus in gesprek met de schriftgeleerden 

 

Bezinning 
Een spinnenweb is een ijle droom voorzichtig in de lucht geweven met hier en daar een raakpunt 

aan een tak, een blad, een boom. In juiste hoeken, meetkundig exact berekend, vlechten draadjes 

schoonheid aan mekaar. Een spinnenweb is een ijle droom die pas zichtbaar wordt in herfst en 

nevel. 

Wat mensen voor elkaar zijn ligt in hun woorden, in hun lippen en hun ogen, in hun tederheid, 

ragfijn geweven, in hun kussen en strelen. Zo weven zij een web dat als een stukje schoonheid 

tussen mensen hangt te zweven, zo ijl als een droom die pas duidelijk zichtbaar wordt in herfst en 

nevel.   Manu Verhulst 

 

Gebed 
Milde God,, Gij houdt niet van hooghartige mensen. Uw voorkeur gaat uit naar eenvoud, 

nederigheid, oprechtheid en trouw. Help ons uw weg te gaan. Laat ons niet te veel eisen van 

anderen, zeker niet datgene waaraan we zelf een hekel hebben. Houd ons voor ogen dat Gij voor 

ons een Vader zijt die houdt van mensen die zich, conform hun draagkracht, eerlijk en oprecht voor 

anderen inzetten, en die dat ook van andere mensen weten te appreciëren. Dat vragen wij U in 

Jezus’ naam. Amen. 

 

Bijbelquote  
Jezus sprak: “Noemt niemand van u op aarde vader; gij hebt maar één Vader, de hemelse. En laat u 

ook geen leraar noemen; gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw 

dienaar zijn. Alwie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.” 

 

Wij bidden 
Bidden we voor allen die een engagement op zich hebben genomen in de Kerkgemeenschap. Dat zij 

niet ontmoedigd geraken als zij weinig resultaat zien, maar dat ze moedig volhouden. 

Laat ons even in stilte bidden. 

 

Bidden we voor onze geloofsgemeenschap. Dat we elkaar niet overvragen, dat we elkaar geen 

ondraaglijke lasten opleggen, dat we elkaar het goede gunnen, dat we met elkaar omgaan als broers 

en zussen. Laat ons even in stilte bidden.  
 

 

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Woensdag 3 maart 2021 (Woensdag in de 2de week van de veertigdagentijd) 

Eerste lezing: Jer 18, 18-20       Evangelie: Mt 20, 17-28 

 
Zij gij in staat de beker te drinken die ik ga drinken? 

Bezinning 
SAMEN MET U 
U brengt ons samen, Heer, dus wees ons dicht nabij nu we met elkaar verbonden zijn in gebed. 

Laat ons uw schoonheid zien in elkaar. Laat ons uw menslievendheid ontdekken in elkaar. 

Laat ons elkaar vinden wanneer we U zoeken. Geef ons uw barmhartigheid uw oneindige 

solidariteit zodat we elkaar echt kunnen liefhebben, zoals U ons dat heeft voorgedaan. Zo kunnen 

we samen werken aan uw Koninkrijk op aarde. 

 

Gebed 
Heer, bewaar uw volk dat zich heeft toegelegd op werken van barmhartigheid. Wees ons nabij. Geef 

nieuwe levenskracht voor wat wij hier reeds doen, en leid ons naar uw goddelijke gaven.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige 

Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Bijbelquote 
Toentertijd trad de moeder van de zonen van Zebedeüs samen met hen op Jezus toe en wierp zich 

voor zijn voeten om Hem iets te vragen. Hij sprak tot haar: “Wat verlangt ge? Zij antwoordde Hem: 

“Laat deze twee jongens van mij in uw koninkrijk zitten, één aan uw rechter- en één aan uw 

linkerhand.” Maar Jezus antwoordde: “ Gij weet niet wat gij vraagt. Zijt gij in staat de beker te 

drinken die ik ga drinken?” Ze zeiden hem: “ Ja, dat kunnen wij.” Hij sprak: “Inderdaad, mijn beker 

zult gij drinken, maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat 

alleen zij dit verkrijgen voor wie mijn Vader dit heeft bereid.”  Mt 20, 20-23 

 

Wij bidden 
Bidden wij om daadkracht en positieve motivatie om vanuit de stilte en bezinning te werken aan 

structurele veranderingen, zodat een betere samenleving werkelijkheid wordt. 

Laat ons even in stilte bidden. 

Bidden we om evenwicht tussen denken en doen, tussen werken en rusten.  

Laat ons even in stilte bidden. 

 

 

 

 Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Donderdag 4 maart 2021 (Donderdag in de 2de week van de veertigdagentijd) 

Eerste lezing: Jer 17.5-10                         Evangelie: Lc 16.19-31 

 

 
“Lazarus en de rijke vrek.” 

Bezinning 
Enkele weken voor zijn dood zei de gekende zwarte leider Martin Luther King: “Als ik ooit zal 

sterven, hoop ik dat gij die dag kunt zeggen dat ik heel mijn leven getracht heb de hongerigen te 

voeden en de naakten te kleden, de gevangenen te bezoeken en allen te beminnen die een beroep op 

mij deden. Er zal geen geld zijn dat ik kan nalaten. Er zullen geen luxueuze aardse goederen zijn 

voor mijn erfgenamen. 

Wat ik wil nalaten, is een toegewijd leven. Als ik slechts iemand heb kunnen helpen in het 

voorbijgaan, als ik maar iemand heb kunnen opbeuren met een vriendelijk woord of een hoopvol 

liedje, als ik maar iemand heb kunnen aantonen dat hij de verkeerde weg opging, dan heb ik niet 

tevergeefs geleefd, dan heb ik de wil van de Meester volbracht.” Martin Luther King. 

 

Gebed 
Goede God, open onze ogen voor de kloof die ontstaan is tussen rijk en arm, tussen overvloed en 

tekort. Laat ons met uw kracht en uw wijsheid de weg inslaan van zorg en recht voor iedere mens. 

Dit vragen wij U, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Bijbelquote 
De Rijke zei: “Dan vraag ik u, Vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, wat ik 

heb nog 5 broers; laat hij hen waarschuwen, opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging 

terecht komen.” Maar Abraham sprak: Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren.” 

Maar hij zei: “Och neen, Vader Abraham! Maar al  er een uit de doden naar hen toegaat, zullen ze 

zich bekeren.” Hij echter sprak tot hem: “Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze 

zich ook niet laten overreden, als er iemand uit de doden opstaat.”  Lc 16.27-31 

 

Wij bidden 
Bidden wij voor alle mensen die in het voetspoor van Jezus willen treden. Dat zij Hem willen 

volgen naar diegenen naar wie zijn aandacht en liefde het meest uitging: armen, uitgestotenen, 

mensen die niet van tel waren.  Laat ons even in stilte j bidden… 

 

Voor ons allen. Dat wij niet alleen aan onszelf en aan onze eigen kring denken, maar ons altijd 

bewust blijven dat mensen mensen nodig hebben. Laat ons even in stilte bidden. 

 

 

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Vrijdag 5 maart 2021 (Vrijdag in de 2de week van de veertigdagentijd) 

Eerste lezing: Gen 37. 3-28               Evangelie Mt 21.33-43.45-46 

 

 
“Wijnbouwers doden de erfgenaam.” 

Bezinning 
De wijnstok en de ranken. Het is een mooi beeld van verbondenheid met God en met de mensen. 

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk. Het vermeerdert je draagkracht en maakt je 

weerbaarheid groter. Afgesneden zijn, aan de kant gezet worden, doet pijn. Het verdort het leven. 

Een mens heeft telkens nieuw levenssap nodig. 

De wijnstok is een wonder van vitaliteit, van onuitputtelijke levenskracht. De wijnstok dient 

nergens anders voor dan om vruchtbaar te zijn in de ranken. Jezus is de ware Wijnstok. Door zijn 

levenskracht mogen wij, als levende ranken, vrucht dragen.  

Vrucht dragen is echter geen synoniem van succes, prestatie of efficiëntie. Die woorden vinden we 

niet in het evangelie. De vruchten waaraan Jezus denkt kunnen enkel vruchten zijn van liefde, 

dienstbaarheid en eenheid. in geloof zijn we verbonden met Jezus en met de Vader, in liefde zijn we 

verbonden met onze medemensen. 

Gebed 
 God, Gij die naar ons omziet en ons medeverantwoordelijk hebt gemaakt voor het wel en wee van 

onze naasten, laat uw vuur van liefde dat Gij in ons hebt gelegd, nooit doven. Wakker het aan, 

doe ons steeds intenser verlangen naar wat goed is. En herinner ons eraan dat wij daaraan samen 

moeten bouwen, zoals het ons werd voorgedaan door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

Bijbelquote 
Toen sprak Jezus tot hen: “Hebt gij nooit in de Schrift gelezen: De steen die de bouwlieden hebben 

afgekeurd is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar 

in onze ogen.” Daarom zeg ik u, “het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk 

dat we de vruchten opbrengt.” Toen de hogepriesters en Farizeeën zijn gelijkenis gehoord hadden, 

begrepen ze dat Hij over hen sprak. Zij zonnen dus op een middel om zich van Hem meester te 

maken, maar ze waren bang voor het volk, omdat men Hem voor een profeet hield. (Mt 21.42-45) 

Wij bidden 
Bidden we voor allen die de Kerk van Christus vormen. Dat zij Jezus blijven zien als de hoeksteen 

en samen met Hem het bouwwerk vormen, waar licht en ruimte is voor iedereen. Laat ons even in 

stilte bidden. 

Bidden we voor onze pastorale eenheid. Dat wij mogen groeien in goedheid en liefde en dat mensen 

zich geroepen mogen blijven voelen om mee te bouwen aan een levendige Kerk van vandaag én 

morgen. Laat ons even in stilte bidden. 

 

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Zaterdag 6 maart 2021 (Zaterdag in de 2de week van de veertigdagentijd) 

Eerste lezing: Mich7.14-15.18-20      Evangelie: Lc 15.1-3.11-32 

 

 
Zijn vader viel hem om de hals en kuste hem hartelijk 

Bezinning 
De verloren zoon in ons 

In iedere liefde komt een moment dat je bij mekaar niets meer te bewonderen hebt. Wonden van té 

harde woorden en misbruikt vertrouwen  worden zelfs door de tijd amper geheeld. Hooggespannen  

verwachting werd bittere ontgoocheling. 

 Aanbidding werd haat. Uitpraten helpt niet meer: je kent mekaar al door en door. Gebreken zijn 

niet meer te verbergen. Van de idealen en de dromen is alleen wat naakte schamelheid 

overgebleven. En misschien heel diep van binnen de vraag die men niet meer stellen durft: zou jij 

nu nog van mij willen houden? In elke liefde komt dat cruciale moment waarop een mens heel diep 

moet kiezen: ofwel geef je het kwaad een kans of wel geef je mekaar een kans. 

Vergeven heet dat dan :mekaar  aanvaarden zoals je maar bent en niet meer zoals je zou moeten 

zijn. Zo heeft God de wereld liefgehad. naar Carlos Desoete 

 

Gebed 
Blijf ons nabij, God, in onze goede en kwade dagen. Blijf naar ons uitzien als wij U uit het oog 

verliezen. Blijf naar ons toekomen als wij naar U zoeken. En vervul ons van vrede als wij gehavend 

en berouwvol tot U terugkeren. Amen. 

 

Bijbelquote 
Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op 

hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de zoon zei tot hem: vader, ik heb 

misdaan tegen de hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Doch de Vader 

gelaste zijn knechts: “Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan, steekt hem een ring aan 

zijn vinger en trekt hem sandalen aan. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was 

dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” Lc 15.20-24 

 

Wij bidden 
Bidden we voor allen die zo gemakkelijk anderen veroordelen. Dat zij zich spiegelen aan het 

voorbeeld van de Vader, die mild is en vergevingsgezind. Laten wij even in stilte bidden. 

 

Bidden we voor onszelf. Dat we de moed zouden opbrengen op onze stappen terug te keren 

als we dwaalwegen zijn opgegaan. Laten wij even in stilte bidden. 

 

 

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 
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Zondag 7 maart 2021 (Derde zondag in de veertigdagentijd) 

Eerste lezing: EX 20.1-7        Evangelie: joh 2. 13-25 

 

 
“In drie dagen zal ik de tempel doen herrijzen” 

Bezinning 
In 1989 voerde Broederlijk Delen de campagne “Ontwikkeling tegen welke prijs?” Onze 

partnerorganisaties – boeren, inheemse volkeren, vissers, vrouwen – wezen op het grove onrecht 

aangericht door de verloedering van het milieu. Met scherpe analyses en getuigenissen maakten ze 

duidelijk dat gezond water, bos en grond basisbehoeftes zijn voor een waardig leven. Broederlijk 

Delen was de eerste NGO in Vlaanderen die de band tussen milieu en ontwikkeling op het publieke 

forum bracht. Samen met de milieuorganisaties deden we mee aan de internationale campagne ‘Red 

het Regenwoud’ en zamelden niet minder dan 600.000 handtekeningen in.  Broederlijk Delen heeft 

met die campagne een steen verlegd in het groeiend maatschappelijk bewustzijn rond ontbossing, 

biodiversiteit en klimaat. (Uit de liturgiemap van Broederlijk Delen 2021) 

 

Gebed 
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. 

 

Evangelie Joh 2.13-25  
Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de 

verkopers van runderen, schapen en duiven aan 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 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 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 wat het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte. 
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Wij bidden 
Bidden we voor de Kerk. Moge zij weer een huis worden voor velen. Dat mensen zich hier in deze 

geloofsgemeenschap welkom zouden weten en zich mogen thuis voelen en dat wij steeds beter 

zouden begrijpen hoe Gij onze God wilt zijn. Laten wij even in stilte bidden. 

 

Bidden we voor de mensen die er niet meer bij zijn en die we missen, 

maar ook voor alle slachtoffers van Covid 19,  van het verkeer, van geweld en rampen. 

Laten wij even in stilte bidden. 

 

Bidden we tenslotte voor onszelf. Dat wij steeds opnieuw mogen ontdekken waar het op aankomt in 

het leven. Dat wij kansen krijgen en kansen bieden. Dat wij groei en ontwikkeling niet 

tegenwerken, maar juist stimuleren. Laten wij even in stilte bidden. 

 

 

SLOTGEBED 
Veertig dagen, Heer, zijn we op weg. Veertig dagen waarin uw genade en onze inzet mogen 

samenwerken opdat de wereld, onze steden en dorpen, ons huis en ons hart uw woonplaats mogen 

worden. Diezelfde grote eerbied die Gij altijd hebt betoond voor het huis van uw Vader, breng die 

midden onder ons. Leg die, liefdevol, tot in het diepste van ons hart. Dan kunnen wij met Pasen 

zeggen: ‘Hier woont en leeft God: midden onder ons.’ Amen. 

 

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet 

 
Zending en zegen 

 
God gaf ons vandaag zijn huisreglement in tien Woorden. 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. 

 

Een gezegende zondag voor jullie allen!!! 
 

 

 

 

 


