
Leen mij uw oren, Jezus, veertig dagen lang  
om alleen maar te luisteren, naar wat waar is 
in wat anderen over anderen zeggen 
en om iets goeds te horen in wat te hard,  
en te scherp wordt geformuleerd. 
Leen mij uw voeten, Jezus, veertig dagen lang  
om zo te leren stappen, dat de traagste mij kan volgen 
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan. 
 
Leen mij uw ogen, Jezus, veertig dagen lang 
om de schoonheid te bewonderen van mensen die uw wil vol-
brengen en om van fouten te kunnen leren. 
 
Leen mij uw hart, Jezus, veertig dagen lang  
om heel uw volk onvoorwaardelijk te beminnen 
in Uw naam, ook hen die naamloos bleven 
of wier stem werd gesmoord. 
 
Leen mij uw hele leven, Jezus, veertig dagen lang 
om in woord en daad te worden naar wie ik steeds heb opgezien 
en om hier al – met Pasen als het kan – Uw verrijzenis te bele-
ven 
zodat het ook aan mij gebeurt! 
 
naar Danny Vandenbroucke. 
 

Gebed. 
 
God van ons leven, geef dat wij niet verloren lopen 
in de woestijn die het leven soms is. 
Zet ons op uw spoor, verbind ons met elkaar en met andere  
volkeren wereldwijd. Want uw droom is een wereldwijde  
verbondenheid  tussen alle mensen en geen verdeelde wereld. 
Breng ons daarom bijeen in dialoog en ontmoeting 
in het spoor van Jezus, Uw Zoon en onze Broeder. Amen. 

 
Zegen. 

 
Veertig dagen was Jezus in de woestijn om vertrouwd te worden 
met wat God van Hem verwachtte. Veertig dagen zijn ook wij 
onderweg naar Pasen waarin wij ruimte mogen en kunnen 
scheppen voor wat God aan ons hart te zeggen heeft. Moge de 
hemel ons daartoe barmhartig zegenen, in de naam van + de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 
 

1e zondag van de veertigdagentijd 
 
God mogen wij noemen Vader, Zoon en H. Geest. Amen 
 

Inleiding 
 
Een nieuwe vastentijd is begonnen: 
tijd om even stil te staan bij wat belangrijk is in het leven, 
tijd om de verbondenheid  te herstellen 
met onszelf, met de mensen in het Zuiden, dit jaar in 
De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden 
en het dwingend ritme van leven of geleefd worden te doorbre-
ken, 
 
Daarom nodigt God ons uit 
om met Jezus mee de woestijn in te gaan, 
om Hem daar te ontmoeten, 
Want in de woestijn spreekt God tot ons hart. 
 
Pas als wij met héél ons hart voor zijn liefde durven kiezen, 
kan het ook in ons Pasen worden! 
 

Gebed 
 
Goede God , 
wij staan aan het begin van een bijzondere tijd, 
een tijd van bekering door meer aandacht voor een leven 
in het voetspoor van Jezus. 
Help ons in verbondenheid te leven met anderen. 
Met mensen in andere landen,  
die door droogte, oorlog of onrecht in nood zijn. 
Dit vragen we U door Christus, onze Heer. Amen. 



 
Lezing Genesis 9, 8-15 

 
Wij horen in de eerste lezing uit het boek Genesis dat God zijn regenboog in de 
wolken zet. Als teken van het verbond dat Hij sluit met Noach  
en met alle mensen en levende wezens. 

 
Toen God zag hoezeer de boosheid van de mensen 
op aarde was toegenomen, was Hij er zeer verdrietig om . 
Hij zag hoe hun verlangen de hele dag uitging naar het kwade 
en Hij kreeg spijt dat Hij de mens had gemaakt . 
En God sprak tot Noach : 
“Bouw een ark en ga er met heel uw gezin in, 
want gij zijt de enige die in mijn ogen rechtschapen is . 
Ik ga alles wat bestaat,  
al wat Ik gemaakt heb, van de aarde wegvagen .” 
Noach deed zoals God hem bevolen had . 
Hij trok in de ark, samen met  zijn gezin . 
Hij nam ook één paar van elke diersoort mee . 
Daarna deed God de deur achter hem  . 
Toen kwam de vloed over de aarde, het water steeg en tilde de 
ark op . En al wat op de aardbodem leefde, vond de dood . 
Na veertig dagen hield de regen op en het water zakte langzaam 
van de aarde weg .  
Na verloop van weer veertig dagen ging Noach met zijn gezin 
naar buiten en ook alle dieren verlieten de ark. Toen bouwde 
Noach een altaar ter ere van God en droeg brandoffers op . 
Dit was God zeer aangenaam en Hij zei tot Noach en zijn zonen : 
“Ik ga met u een verbond aan dat het leven op aarde 
nooit meer door het water vernietigd zal worden .” 
En God zei ook nog :  
“Het verbond dat Ik sluit met u en met alles wat leeft, 
blijft voor altijd van kracht . Als teken van dit verbond tussen mij 
en de aarde zet Ik mijn boog in de wolken . 
Wanneer Ik de wolken samendrijf 
en de regenboog zichtbaar wordt, zal Ik denken aan het verbond 
Tussen Mij en u en al wat leven heeft . 
Nooit meer zal er een watervloed komen 
die al wat op aarde leeft, zal vernietigen .” 
 

Evangelie ( Mc. 1, 12-15 ) 
 
Na zijn doopsel in de Jordaan ging Jezus, 
gedreven door de Geest, naar de woestijn . 

Hij verbleef er veertig dagen, terwijl Hij door de satan op de 
proef werd gesteld Hij leefde te midden van wilde dieren 
en engelen droegen zorg voor Hem . 
Toen Johannes de Doper gevangen was genomen, 
ging Jezus naar Galilea en verkondigde de blijde boodschap van 
God . Hij zei : “De tijd is vervuld en het rijk van God is nabij . 
Bekeer u en geloof in de blijde boodschap .” 
 

Voorbeden 
 
Bidden we voor alle kinderen over de hele wereld die niet  
voldoende zorg en middelen hebben om een gezonde en veilige 
toekomst uit te bouwen. Geef hun mensen, die hen uit vrije wil,  
met voldoende zorg en warme liefde willen begeleiden. 
Laten wij in stilte bidden… 
 
Bidden wij voor de leiders uit de Derde Wereld. Dat zij de moed 
zouden hebben om bedreigde mensen in eigen land te   
beschermen, Door vrede te brengen en hun eigen bevolking op 
te roepen tot solidariteit en verbondenheid. 
Laten wij in stilte bidden… 
 
Bidden we voor onze persoonlijke intenties… 
 

Onze Vader. 
 
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.  
 

Bezinning  
 
Leen mij uw handen, Jezus, veertig dagen lang 
om met helende toewijding Uw boodschap te realiseren 
en om ze te vouwen tot een hoopvol gebed. 
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