
Praten wordt delen van adem en spirit. 
 
Samen vloeken om onrecht wordt zingen van hoop. 
Dromen krijgen voeten, meer dan twee. 
Goddelijk visioen krijgt handen, meer dan twee. 
 
Vasten is samen op weg gaan, stap voor stap verrijzen 
en Pasen bereiken. 
 
Kathleen Boedt 
 

Slotgebed. 
 
God van leven, als wij op uittocht gaan, 
weg uit het welvaartsland, dat slavenland, 
dan vlecht Gij ons aaneen tot een volk verbonden met volkeren 
wereldwijd. Geef ons de kracht om heilige huisjes 
en valse tempels neer te halen en uw wereld in te richten 
tot een huis van vrede voor al wat leeft. Amen 
 

Zending en zegen. 
 
We zijn uitgenodigd om teken te worden van Gods liefde  
een nieuwe tempel waarlangs mensen God kunnen ontmoeten  
in zijn zorg voor iedereen 
Daartoe wil God ons zenden en ons zegenen  
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
 

 
3e zondag van de veertigdagentijd 

 
Mogen we het evenwicht vinden tussen 
de uitnodiging tot inkeer en de oproep tot inzet. 
+ in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

 
Inleiding 

 
In het evangelie horen wij vandaag dat Jezus de ‘heilige’ huisjes 
in de tempel afbreekt. Ook in onze samenleving kennen wij veel 
‘heilige’ huisjes: Onze welvaart is ons ‘heilig’ huis, 
We moeten het constant verdedigen, zegt men 
 
Jezus breekt deze ‘heilige’ huizen af, omwille van het woord van 
God die zegt Ik ben de Heer uw God 
Ik heb u bevrijd Er is geen andere God dan ik. 
 
Mensen, vóór ons en rond ons inspireren en oriënteren ons 
ze zijn als kettingdraden voor onze eigen inslagdraad  
 
Vooral Gods Tien Woorden zijn stevige kettingdraden.  
Zij geven richting en houvast aan onze eigen inslagdraad,  
dat mooi dik touw, dat ons leven is. 
 

Gebed 
 
God, meer dan ooit hebben wij een basis nodig om onze  
gemeenschap te ondersteunen.  U, Enige, bent die rots waarop 
wij kunnen bouwen.  Uw tien woorden als onze leefregel,  
de geest van Jezus die tempels en kerken binnenwaait. 
Evenwicht in al wat scheefgetrokken is, bevrijding die al zo lang 
op zich laat wachten. Laat het maar gebeuren tot herstel en  
zegen voor ons allen,  hier, nu en altijd. Amen 

 



Lezing Exodus 20, 1-17 
 
De tien geboden gelden als het hart van de joodse wetgeving. In 10 levenswoorden 
wordt duidelijk gemaakt wat het verbond tussen God en het joodse volk heel concreet 
betekent. Het zijn ook woorden van leven voor ieder van ons. 

 
In die dagen gaf God de volgende grondregels. 
Hij zei: “Ik ben de Heer, uw God, die u heb weggeleid uit  
Egypte, dat huis van de slavernij. Houd er geen andere goden op 
na. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hen geen eer  
bewijzen die God alleen toekomt. Ik ben uw God en duld geen 
andere goden naast Mij. Misbruik mijn naam niet, want Ik, de 
Heer, zal straffen wie mijn naam misbruikt. Houd de sabbat in 
ere: Die met voor u heilig zijn. 
Eer uw vader en uw moeder, dan zult gij lang leven in het land 
dat Ik, uw Heer en God, u geef. 
Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. 
Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
Gij zult uw hart niet zetten op het huis van uw naaste, ook niet 
op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, op niets wat 
van hem is.” 
 

Evangelie (Joh.  2,  13-25 ) 
 
Toen het joodse paasfeest nabij was, ging Jezus op naar  
Jeruzalem. Op het tempelplein zag Hij de verkopers van  
runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars. 
Jezus maakte een zweep van touwen en joeg ze allemaal van 
het tempelplein af, ook de schapen en de runderen. 
Het geld van de wisselaars veegde Hij van de tafels 
en Hij gooide die omver. En tegen de duivenverkopers zei Hij: 
“Eruit ! Weg hiermee ! Het huis van mijn Vader is geen markt.” 
Dit herinnerde de leerlingen aan wat geschreven staat: 
de ijver voor uw huis zal mij verteren. 
Toen vroegen de Joden Hem: “geef ons een teken. Bewijs ons 
dat Gij dit moogt doen.”  
Daarop zei Jezus: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik 
hem doen herrijzen.” Maar de joden gaven Hem ten antwoord: 
“zesenveertig jaar heeft men gewerkt om deze tempel te  
Bouwen en Gij zoudt hem in drie dagen doen herrijzen ?” 
De tempel waarover Jezus sprak, was zijn lichaam. 
Toen Jezus uit de dood verrezen was, herinnerden de leerlingen 
zich dat Hij dit gezegd had. Ze geloofden in de Schrift en in de 
woorden die Jezus gesproken had. Bij het zien van de tekenen 
die Jezus tijdens het paasfeest in Jeruzalem deed, gingen veel 

mensen in Hem geloven. Maar Jezus had geen vertrouwen in 
hen, omdat Hij hen kende. Hij wist wat er in het hart van de 
mens omging. Daarom moest niemand Hem  
over de mens inlichten. 
 

Voorbeden 
 
Liefdevolle God, tot U bidden wij: 
 
Voor zij die twijfelen om een engagement op te nemen.  
Dat ze niet terugschrikken en blijven uitstellen, maar er  
daadwerkelijk aan beginnen, daar waar het zich aandient. 
Laat ons bidden. 
 
Voor onszelf en alle mensen uit onze buurt. Dat wij, waar wij 
wonen, leven en werken, attent blijven voor elkaars noden en 
bouwen aan een warme buurt. Dat wij ervoor kiezen om solidair 
en respectvol met elkaar samen te leven. 
Laat ons bidden. 
 
Voor onze persoonlijke intenties en wat leeft in ons hart 
Laat ons bidden. 
 

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  
 

Samen op weg 
 
Alleen op stap 
is maar alleen en vaak heel eenzaam. 
 
Samen op stap, 
in eenzelfde cadans geraken van denken en doen. 
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