
Gebedsblaadje 34 van 8 tot 14 maart 2021  

Goede vrienden, 

In het weekend van 13 en 14 maart gaan we terug van start met weekendvieringen in 

Geel. Je zal vooraf moeten reserveren, daar het aantal plaatsen beperkt is tot 15. 

Alle info vinden jullie op onze website en in Kerk en Leven. 

We hopen dat degene die niet naar de vieringen kunnen komen met dit 

bezinningsboekje de nodige vitamines hebben voor weer een nieuwe week op weg 

naar Pasen. Veel leesplezier, een momentje van stilte, een gebed in het gezelschap 

van God, onze Vader. 

Maandag 8 maart 

We lezen uit het evangelie van Lucas 4, 24-30 

Toen Jezus in Nazareth kwam, zei hij tot het volk in de synagoge:“Voorwaar, Ik zeg 

u: geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat Ik u zeg: 

in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef 

en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in 

Israël, toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te 

Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele 

melaatsen in Israël, toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër 

Naäman.” Toen ze dit hoorden werden allen die in de synagoge waren woedend. 

Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile 

rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te 

storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok. 

Psalm 42 
 
Mijn ziel heft dorst naar God, de God die leeft, 
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien? 
Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God. 
Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft, 
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien? 
Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden, om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. 
Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft, en loof U bij de citer, God, mijn God. 
 

Gebed 

Vader van het leven, open onze ogen zodat wij zien en lezen de tekenen van de tijd. 

Dringende boodschappen komen tot ons via profetische en wijze mensen: zij die 

spreken vanuit wetenschap en vanuit het hart. Wij doen beroep op uw 

scheppingskracht om alles ten goede te keren. Help ons te kiezen voor het licht dat 

wij herkennen in die mens van vlees en bloed, Jezus die wij hier aan het woord laten. 

Het moge gebeuren!  Amen. 

Onze Vader en Weesgegroet 



Dinsdag 9 maart  

We lezen uit Matteüs 18,21-35 

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: “Heer, als mijn broeder tegen mij 

misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?” 

Jezus antwoordde hem: “Neen zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig 

maal zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning, die rekening en 

verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men 

iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te 

betalen, gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij 

bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en 

smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer kreeg 

medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. 

Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar, die hem 

honderd denariën schuldig was, hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je 

schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld 

met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde, en liet hem zelfs in de gevangenis 

zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen 

wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles 

vertellen. Daarop liet de heer hem roepen en sprak: Jij, lelijke knecht, heel die schuld 

heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen 

medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb 

gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij 

zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u 

handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.” 

Psalm 25 
 
Gedenk uw barmhartigheid, Heer. 
Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. 
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser. 
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming. 
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. 
De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg. 
Hij leidt de geringe langs eerzame paden, Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. 
 

Bezinning 

Gij zijt Gij godheid, barmhartig, lankmoedig overvloeiend van vriendschap en trouw. 

Gij draagt ons onze zonden niet na. Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden. 

Groter dan alle zonden zijt Gij. Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is, zijt Gij 

voor ons een barmhartige vader. Gij kent ons toch. Keer u om naar ons toe, keer ons 

toe naar elkaar. 

Onze Vader en Weesgegroet 

 



Woensdag 10 maart 

We lezen uit Matteüs 5, 17-19 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en 

Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te 

brengen Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan 

dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van 

die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert zal de geringste 

geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot 

geacht worden in het Rijk der hemelen.” 

 

Psalm 147 

Loof nu de Heer, Jeruzalem! 
Loof nu de Heer, Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God! 
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, 
uw zonen gezegend binnen uw muur. 
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord. 
De sneeuw laat Hij vallen als vlokken wol en rijp strooit Hij uit als as. 
Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden zijn wet en geboden voor Israël. 
Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld, geen ander maakt Hij zijn wegen bekend. 
 

Bezinning 

Wij verlangen naar rust en heling voor onszelf, voor onze aarde. Als we de 

oorspronkelijke betekenis van de sabbat herontdekken, als we het streven naar altijd 

meer en beter, hoger en sneller een halt toeroepen, kan het volle leven opnieuw een 

centrale plaats krijgen. 

 

Gebed 

God,  

Zoveel mensen ervaren de duistere kant van het leven, eenzaamheid, ziekte, 

armoede… U biedt ons licht op onze weg naar een nieuwe wereld. Samen met brood 

en wijn die wij elke eucharistieviering op het altaar zetten, zetten wij in gedachten 

een lichtje op het altaar. Hiermee bieden wij U ons verlangen aan naar een echte 

Sabbat. Om halt te roepen aan alles wat mens en aarde bedreigt. Laat ons in deze 

veertigdagentijd van Broederlijk Delen, inspiratie vinden bij de boeren in Kwilu die 

kiezen voor alternatieve en duurzame methodes met respect voor de aarde. 

Vandaag en veertig dagen lang. Amen. 

 

Onze Vader en Weesgegroet 



Donderdag 11 maart 

We lezen uit het evangelie van Lucas 11, 14-23 

Eens dreef Jezus een duivel uit die stom was. Zodra de duivel was uitgevaren, kon 

de stomme weer spreken. De mensen stonden er verbaasd van. Maar enkelen van 

hen zeiden: “Door Beëlzebub, de vorst der duivels, drijft Hij de duivels uit.” Anderen – 

om Hem op de proef te stellen – verlangden van Hem een teken uit de hemel. Maar 

Hij kende hun gedachten en sprak tot hen: “Elk rijk dat innerlijk verdeeld is vervalt tot 

een woestenij, het ene huis valt op het andere. Als nu ook de satan met zichzelf in 

strijd is, hoe kan zijn rijk dan standhouden? Ge zegt immers, dat Ik door Beëlzebub 

de duivels uitdrijf. Als Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf, door wie drijven uw zonen 

ze dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als Ik door de vinger Gods de 

duivels uitdrijf, dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke, 

welbewapend, zijn huis en hof bewaakt, is zijn bezit veilig. Komt er echter iemand, 

die sterker is dan hij en die hem overwint, dan rooft deze zijn volle uitrusting, waarop 

hij zijn vertrouwen stelde, en verdeelt wat hij bezit als buit. Wie niet met Mij is, is 

tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, die verstrooit.” 

 

Psalm 95 

Luistert heden naar de stem van de Heer en weest niet halsstarrig. 
Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de Rots van ons heil. 
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. 
Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, neerknielen voor Hem die ons schiep. 
Hij is onze God en wij zijn volk, Hij is de herder en wij zijn kudde. 
Luistert heden dan naar zijn stem: weest niet halsstarrig als eens in Meriba, 
zoals in Massa in de woestijn; waar uw vaderen Mij wilden tarten, 
ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 
 

Bezinning 

Wij verlangen naar licht, naar een nieuw perspectief. Gelukkig zijn er ook vandaag 

profeten en boodschappers, klimaatjongeren en voorvechters van rechtvaardigheid 

en gelijkwaardigheid die ons de weg wijzen van de oude naar een nieuwe wereld. 

 

Gebed 

God, wij bidden u  om daadkracht en positieve motivatie om vanuit stilte en bezinning 

te werken aan structurele veranderingen, zodat een betere samenleving 

werkelijkheid wordt. Waar er liefde is, ja daar is God. Waar er liefde is, daar is God 

nabij. Wij vragen alles langs Jezus uw Zoon en Onze Heer. Amen. 

 

Onze Vader en Weesgegroet 



Vrijdag 12 maart 

We lezen uit Marcus 12, 28b – 34 

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor: 

“Wat is het allereerste gebod?” Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël! 

De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel 

uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: 

Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze 

twee.” Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: “Juist Meester, terecht hebt Ge gezegd: 

Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem, en Hem beminnen met heel 

zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf 

dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.” Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken 

had zei Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.” En niemand durfde 

Hem nog een vraag te stellen.  

 

Psalm 81 

Ik ben de Heer, uw enige God, hoor dan, mijn volk, als Ik u waarschuw! 
Nu hoor ik een stem, die ik nooit heb gehoord: Ik heb u de last van uw schouders 
genomen. Uw handen lieten de draagkorven staan, gij hebt Mij geroepen, Ik heb u 
bevrijd. Uit onweerswolken gaf Ik u antwoord, bij Meriba stelde Ik u op de proef. 
Hoor dan, mijn volk, als Ik u waarschuw, Israël, luister naar Mij! 
Nooit mag er een vreemde god zijn bij u, aanbid geen goden uit andere landen. 
Want Ik ben de Heer, uw enige God, die u uit Egypte geleid heb. 
Ach, luisterde nu mijn volk maar naar Mij, bewandelde Israël nu maar mijn paden, 
dan zou Ik mijn volk met tarwebloem voeden, met honing verzadigen uit de rots. 
 
 
Bezinning (Uit een getuigenis van Cecile Hennissen, vrijwilliger van Broederlijk Delen) 

1992 was een bijzonder jaar. 500 jaar eerder zette Columbus voet aan land in het 

‘nieuw ontdekte continent’. Overal in Latijns-Amerika waren er vieringen om deze 

mijlpaal te herinneren. Voor de oorspronkelijke bewoners was deze ontdekking 

echter de start van eeuwen onrecht, verovering, ontwrichting, grote armoede. De 

partners van Broederlijk Delen wilden een andere herdenking. Voor hen stonden de 

erkenning van identiteit, respect voor waarden en tradities en erkenning van de 

gemeenschappen voorop. In die zomer leerde ik de boerengemeenschappen in de 

hoge Andes in Peru kennen en zag hoe zij bedreigd worden door internationale 

mijnbouwbedrijven. Ik leerde ook het werk van Broederlijk Delenpartners kennen en 

zag hoe zij deze gemeenschappen juridisch ondersteunen in hun strijd om 

grondrechten.’  

 

Verbonden met alle christenen en alle mensen wereldwijd bidden wij tot God 

Onze Vader en onze Moeder Maria met deze gekende woorden. Onze 

Vader…Wees Gegroet… 



Zaterdag 13 maart 

We lezen uit het evangelie van Lucas 18,9-14 

In die tijd vertelde Jezus, met het oog op sommigen die, – overtuigd van eigen 

gerechtigheid – de anderen minachtten, de volgende gelijkenis. “Twee mensen 

gingen op naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de andere een 

tollenaar. De Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: 

God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de rest van de mensen, rovers, 

onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar. Ik vast tweemaal per 

week en geef tienden van al mijn inkomsten. Maar de tollenaar bleef op een afstand 

en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel, maar hij klopte zich op de borst 

en zei: God, wees mij, zondaar genadig. Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar 

huis en niet die andere, want al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich 

vernedert zal verheven worden.” 

Psalm 51 

In liefde heb Ik behagen, en niet in brandoffers God, ontferm U over mij in uw 
barmhartigheid, delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van 
mij af, reinig mij van al mijn zonden. In geschenken hebt Gij geen behagen, 
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet. Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, 
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af. 
Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig, bouw de muren van Jeruzalem weer 
op. Dan ontvangt Gij alle offers die Gij hebt bevolen, dan komt men weer offeren op 
uw altaar. 
 

Bezinning 

‘Vice Versa 2006. Broederlijk Delen nodigt vijftig partners uit het Zuiden uit naar 

Vlaanderen. Te gast tijdens de vastenperiode. Ik herinner me de start met de gasten 

en de onthalende families alsof het gisteren was: de blijheid, het zoeken naar 

interessante programma’s voor de gasten uit het Zuiden, de uitwisseling met vele 

vrijwilligers in parochies en andere groepen. Kortom, het hele gebeuren ontketende 

een dynamiek van uitwisseling en wederzijds leren. Ik deel volledig de visie van 

Broederlijk Delen om op zoek te gaan naar de kracht en de talenten van mensen in 

het Zuiden. Met onze solidariteit kunnen wij interesse tonen, luisteren, projecten 

ondersteunen en een duwtje in de rug geven die voor de plaatselijke bevolking het 

verschil maken.’ 

Gebed 

Nu wij Jezus hebben herkend in het gebroken brood en de geschonken wijn, -

weldadig licht dat ons omgeeft-, bidden wij om uw grote liefde, Ene die ons met 

elkaar verenigt. Bidden wij ook om uw grote inzicht zodat we de tekens van deze tijd 

blijven verstaan en moedige stappen zetten. Vandaag en de dagen die komen. Tot er 

vervulling is. Amen. 

Onze Vader en Weesgegroet  



Zondag 14 maart 

Wij lezen Johannes 3, 14-21 

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: “De Mensenzoon moet omhoog worden 

geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die 

gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet 

verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de 

wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou 

worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon 

Gods. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen 

beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die 

slecht handelt, heeft afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat 

zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het 

licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.” 

 

Psalm 137  

Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet meer denk. 
Wij zaten aan Babylons stromen en weenden, denkend aan Sion; 
en aan de wilgen die daar staan, hingen de citers. 
Onze ontvoerders vroegen gezangen, onze verdrukkers een vrolijk lied: 
zingt ons van Sion! Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen, 
hier in dit vreemde land? Als ik, Jeruzalem, u ooit vergeet, 
moge mijn hand verlammen; moge mijn tong in mijn mond blijven kleven, 
als ik aan u niet meer denk; als ik Jeruzalem zou willen ruilen 
voor wat plezier. 
 
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. 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, niet zichtbaar, niet tastbaar, maar toch aanwezig in elke mens.  

Ik geloof in Jezus, omdat hij hoopvolle Woorden sprak, maar ook omdat Hij doorheen 

lijden, dood en verrijzenis, Weg, Waarheid en Leven is.  

Ik geloof in de Geest, Bron van hoop en Toekomst voor elke mens die met ons op 

weg gaat naar een hoopvolle toekomst ook doorheen de moeilijke momenten van het 

leven.  



Ik geloof in de verrijzenis van de mens,  

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is omdat God ons tot nieuw leven roept omwille 

van de liefde die sterker is dan de dood. Amen. 

 

Bidden wij… 

-Bidden wij om licht voor allen wier bestaan verduisterd is. Dat zij die een dierbare 

missen, troost mogen ontvangen. Laten wij bidden…  

-Bidden wij om licht voor hen die – om welke reden dan ook – aan de kant kwamen 

te staan. Dat zij hun zelfrespect mogen behouden. Laten wij bidden…  

-Bidden wij voor wie in anderen zijn teleurgesteld. Dat zij niet voor eens en voor altijd 

het geloof in hun medemensen zouden verliezen. Laten we bidden…  

-Bidden wij om licht voor hen die slechts de schaduwkanten van het leven zien. Dat 

geloof en vertrouwen hen mogen beschermen tegen doemdenken. Dat stille hoop 

hen mag behoeden voor wanhoop en dat warme liefde de kilheid uit hun hart mag 

verdrijven. Laten we bidden…  

-Bidden wij voor allen die zich ‘christen’ noemen, en dus ook voor onszelf. Dat wij 

zouden leven vanuit het Licht van ons geloof. Dat Gods Woord onze richtingwijzer 

moge zijn opdat wij zijn Waarheid ook zouden doen. Laten we bidden…  

Algoede God, met vele woorden bidden wij om slechts dit ene: doe ons groeien in de 

Waarheid, doe ons leven in uw Licht: Jezus Messias, onze Weg ten leven, ons 

Behoud voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader en Weesgegroet. 

 

Wij wensen u een gezegende zondag toe.  

 

 


