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WIJ HOREN DE OPROEP  
 
Welkom 
Gezegend het licht van deze morgen. 
Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. 
Gezegend ieder van u, om wie je bent, 
om wat ons samenbrengt, in naam van wie wij noemen: 
Vader, Moeder Zoon en Heilige Geest. 
 
Inleiding 
Vandaag, kort bij het begin van de veertigdagentijd, citeren we  
de profeet Joël:  “keer terug naar de Ene, uw God. 
Ga de weg naar binnen, naar het hart, naar de wortel”. 
  
Deel, bid en vast in het verborgene, ver weg van al wie macht heeft. 
Als jullie samenkomen verwoord dan het perspectief, 
luister naar ieders stem, laat ideeën rijpen, kom tot inzicht. 
 
Broederlijk Delen wil werk maken van een duurzame wereld, zonder ongelijkheid.  
Een activistische beweging, van delen en herverdelen. 
In solidariteit werken aan de verandering van het systeem dat soms vierkant draait. 
  
Neem hiervoor de tijd en ga dan pas de confrontatie met de macht aan. 
  
Vervul dit huis met hart en geest  
Vervul dit huis met hart en geest 
Vervul dit huis met hart en geest, 
met aandacht voor de kleinen. 
Dat al wie hier naar binnen gaat 
hen noemen zal de zijnen 

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht. 
Geef taal en teken aan dromen.  
Geef stem aan wat verborgen bleef, 
laat hier jouw rijk maar komen.  

Wees kracht en troost voor jong en oud 
dat niemand hoeft te vrezen 
als hij zich inzet voor jouw rijk 
want dood heet daar 'verrezen' 
 
 Openingsgebed 
 
Om  werk te maken van waardig leven voor mens en natuur 
hebben wij goddelijke kracht en elkaar nodig. 
Daarom dit gebed: 
  
Beweeg dan ons hart en ons verstand 
om nieuwe wegen te gaan in het spoor van Jezus die ons voorging. 
Dat het gebeuren mag! 
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 Lezingen: Wees waakzaam 
 
Wees waakzaam 
want voor je het beseft 
heeft de consumptiewereld met je diepste dromen een loopje genomen 
en je verlangen naar geluk netjes ingepakt in koopgedrag. 
  
Wees waakzaam 
want voor je het beseft zijn je vragen verstomd, 
en zie je niet meer   hoe het onrecht wordt goedgepraat, 
en ben je aangepast aan wat ‘de gewone gang van zaken’ heet. 
  
Wees waakzaam 
want voor je het beseft   praat je mee met wat ze allemaal zeggen: 
dat het elk voor zich is in het leven, 
en dat jij toch ook maar één keer leeft. 
  
Wees waakzaam 
want voor je het beseft leef jij ook ten koste van anderen, 
ook al heb je de mond vol van kiezen voor de zwaksten.               Carlos Desoete 
  
Orgelmuziek  
  
Marcus 4:26-34 Het mosterdzaadje 
 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: 
 'Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait;  
hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag,  
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, 
 maar hij weet niet hoe.  
 
Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort,  
eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar.  
Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.' 
 
 'Welke vergelijking kunnen we vinden voor het rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstel-
len? 
Het lijkt op een mosterdzaadje.  
Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; 
 maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen,  
en het krijgt grote takken,  
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.' 
 
In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer  
op de wijze die zij konden verstaan.  
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,  
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg. 
 
Woordje  

Om in te gaan op een oproep is het goed om aan drie dingen te denken: 
- Ga naar binnen, maak u klaar in het verborgene 
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- Iets klein kan groeien 

- Je kunt niet zonder de and’ren 

We lopen vooruit op de 40-dagentijd. 
Broederlijk Delen lanceert de slogan: wij zijn hard-core (‘in hard en nieren’) activisten, want iedereen die in 
actie komt voor verandering is een activist. 
 
De manier waarop verschilt bij iedereen. Het kan zijn 
Een petitie tekenen 
op straat komen 
voor iemand boodschappen doen, of iemand vervoeren naar een afspraak 
zelf sober leven, bereid zijn een eerlijke prijs te betalen voor de dingen en diensten die we nodig hebben, 
een goed doel steunen   en nog zoveel meer. 
 
Wie zo leeft, zo handelt, is een medestander in de 25% revolutie. 
Zelf had ik mijn twijfels over de stelling dat 1 op 4 mensen genoeg is om verandering in te zetten. 
Met het symbool van het mosterdzaadje wil ik meegaan in de overtuiging dat iets wat klein begint een groot 
verschil kan maken. 
Het veronderstelt wel dat we alert zijn om die goeie dingen te zien en te ondersteunen. 
Zaad moet eerst in goede grond, in een beschermde omgeving kunnen kiemen. 
In die zin versta ik ook het advies om ‘in het verborgene’, in stilte,  een actie, een optreden in het openbaar 
voor te bereiden. ‘Bezinnen voor we beginnen’ 
 
Dan is het nog het element: we leven verbonden. Niemand kan in z’n eentje gered worden. Daar hebben we bij 
de aardbeving in Turkije en Syrië beelden van gezien. 
Daarom besluit ik met een oproep van paus Franciscus die hij deed op 1 januari – wereldvrededag. 
De oorlog in Oekraïne, samen met alle andere conflicten over de hele wereld, betekent een terugval voor de 
hele mensheid en niet alleen voor de direct betrokken partijen. Hij benoemde daarbij de gestegen prijzen voor 
graan en energie. 
We kunnen ons niet alleen blijven concentreren op zelfbehoud. De tijd is voor ons allemaal aangebroken om te 
proberen onze samenleving en onze planeet te genezen, de basis te leggen voor een meer rechtvaardige en 
vreedzame wereld, en ons serieus te engageren voor het werkelijk gemeenschappelijk goed. 
 
Heel deze woordenvloed kunnen we laten bezinken terwijl Raoul speelt. 
 

  

Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God 
die op deze aarde vele namen heeft, 
die voor ons niet te omvatten is, 
niet te begrijpen is, 
naar wie wij steeds weer 
op zoek zijn, 
 
Wij geloven in Jezus Christus, 
die de mensen uit hun traditionele levensritme wakker schudde, 
die zich het lot van minderheden aantrok, 
die streed voor gerechtigheid, 
die een leven van liefde leidde, 
die door zijn dood onmiskenbaar 
een andere weg 
dan die van haat en geweld opende. 
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Wij geloven in de onbegrijpelijke, 
revolutionaire goddelijke Geest, 
die Jezus Christus in deze wereld gebracht heeft. 
Wij geloven in alle mensen, 
die in deze Geest tot het uiterste gaan. 
 
Wij geloven, dat deze Geest ons met elkaar verbindt en ons verbindt op 
de weg naar een nieuwe wereld van gerechtigheid en vrede. 
 
naar Dorothee Sölle 

   
Voorbeden 
  
 Bidden we tot de Ene, die ons oproept tot inkeer en ommekeer, tot solidariteit. 
  
Voor onze samenleving die steeds meer mensen uitsluit en opsluit in armoede en ongelijkheid.  
Dat de oproep tot inkeer en ommekeer moge leiden tot meer engagement voor een rechtvaardige wereld. 
  
Voor onze gemeenschap Dat de oproep om radicaal van koers te veranderen ons hart mag beroeren en 
inspireren. Dat wij mensen samenbrengen om met velen hieraan te werken. 
  
Voor Oekraïne en alle vergeten en verzwegen oorlogen, dat wij de kracht hebben op te komen voor een 
vredevolle wereld en onze politici aanzetten tot vredesinitiatieven.  
 Voor de mensen in Turkije en Syrië bidden wij, dat alle genomen initiatieven de mensen maximaal helpen.  
  
Laat ons stil worden en bidden voor allen die gebukt gaan onder zorgen en geen uitkomst meer zien. Voor 
allen die moeten leven met een droeve waarheid: ziekte,  sterfgeval of  dreigend onheil.  
Dat de mensen die verlichting brengen in die moeilijke situaties, staande blijven in de onrust.  
  
Herschep ons hart, heradem ons verstand. 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet, verberg U niet  (H. Oosterhuis – Cd Laat mij maar zingen I, Cd 3) 
 
Tafelgebed (Uit H. Oosterhuis, Gebeden en Psalmen) 
 
Onze Vader in het verborgene, 
die uw zon doet opgaan en uw regen zendt 
over mensen kwaad en goed: 
uw naam zij geheiligd in mensen, 
uw wil geschiede door mensen. 
 
Gezegend zijt Gij 
om uw wijsheid die verborgen is, 
om uw droom die Gij gekoesterd hebt 
dat wij ooit zouden worden: mensen in het volle licht. 
 
Gezegend om uw naam 'Ik zal er zijn', 
Gij die alleen voor ons en met ons zijt 
zolang wij zijn voor mensen en met mensen. 
 
Gezegend Gij, dit uur van ons leven, 
deze dag die Gij ons geeft 
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om allen die U kennen en eren 
al doende gerechtigheid, 
die in hun midden de vreemdeling eren, 
die niet bespotten de dove, 
niet doen struikelen de blinde. 
 
Gezegend zijt Gij tegen de overmacht der feiten in 
om naamloze mensen die, vervolgd, voortvluchtig, ten dode gefolterd, 
toch vasthouden aan U - om zwakheid die kracht wordt. 
 
Gezegend zijt Gij om allen hier 
die in het verborgene elkander dragen. 
 
Gezegend zijt Gij 
om het brood dat wij eten 
en dat wij gespaard zijn tot op vandaag. 
 
Zegenen zult Gij ons, verlichten, bevrijden, 
als wij uw woord gestand doen 
en delen ons brood met wie onze naasten zijn. 
 
 Onze Vader 
 
Communie 
 
Lied 
Wie zijn leven niet wil geven, 
niet wil delen met zovelen, 
met een ander, gaat verloren. 
Wie wil geven, wat hij heeft 
die zal leven, opgegeten 
die zal weten dat hij leeft.  
  
  
Bezinning na de communie  Wie alleen loopt….. 
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 
Eén hand alleen kan geen touw om een bundel knopen. 
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 
Wie dan valt, heeft niemand om haar op te helpen. 
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort. 
Wie alleen loopt, gaat zwaar gebukt onder haar last, 
Niemand deelt haar vreugde of verdriet. 
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.  
haar leven leeft ze alleen. 
Ze heeft twee voeten, ze heeft alleen maar twee armen, 
Ze heeft maar twee ogen. 
 
In de gemeenschap 
heeft ieder duizenden handen. 
Heeft ieder duizenden voeten, 
Loopt niemand ooit alleen! 
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Slotlied Wij die met eigen ogen (ZJ 703) 
 
Lied tegen de derde wereldoorlog 
Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt 
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn 
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 
 
Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, 
wij die, God weet hoe verder, tot hier toe zijn gespaard : 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 
 
Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het Licht ontwaakt. 
Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. 
Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 
 
Zending en zegen 
Word actief. Laat je stem horen. Sluit je aan bij de 25%-revolutie. 
We horen de oproep om samen in onze gemeenschap, onze familie, onze buurt, met de collega’s,  
wegen van solidariteit te gaan. Daarvoor hebben we elkaar nodig. 
  
Onze God, de Ene, roept ons op, 
toont de weg en zegent al onze stappen. 
+ In de naam van de Vader, Moeder Zoon en Heilige Geest. 
  
Mededelingen 
 
 Aswoensdag in Linden – vervoer regelen met Majo. 
 Narcissen kunnen nog besteld worden bij Agnes. 
 Hulp voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië: BE19 0000 0000 12 12 
 26 februari Vredesmanifestatie in Brussel: Wapens doden mensen (ook als ze niet gebruikt worden) 

Wij zitten in een spiraal van geweld waar we zo vlug mogelijk uit moeten. 
 Volgende zondag 26/2: 1ste viering van de Veertigdagentijd. 


