
Viering BD: vierde zondag  

22 maart 2020 

Voorganger: Annemie en Pol 

Lector: Ignace    -   homilie : Tuur 

 

Openingslied : Gegroet, Jij die hier komt,  blz 247, alle strofen 

 

Welkom en duiding 

 
V/   Welkom op deze vierde zondag van de vasten in de viering in het teken 
van Broederlijk delen. 
Soms komt er iets nieuws uit onverwachte hoek. 
Mensen uit het Zuiden delen hun verrassende en hoopvolle verhalen. Maar 
zien en horen we deze verhalen? 
Jezus heeft het over zien en toch blind zijn. Met levengevend water wil Hij 
doen zien waar het werkelijk om gaat. 
Broederlijk Delen wil ook onze ogen openen opdat wij met nieuwe ogen 
kijken naar de mensen en projecten in het Zuiden. 
Meer dan anders zijn we er in de vasten van bewust dat we niet altijd 
duidelijk zien, niet het onrecht, niet de hoop.  
Samen zoeken we om bevrijd te worden van die blindheid, en dat doen we 
in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
 
L. Broederlijk Delen geeft al meer dan vijftig jaar een nieuwe betekenis aan de 
vasten. Vasten is een tijd om broederlijk te delen, om solidariteit te beleven met 
de minsten in de Derde Wereld. De vasten maakt ons bewust van het verband 
tussen de rijkdom van de ene en de armoede van de andere, tussen onze en hun 
manier van leven.  
BD nodigt ons uit om niet alleen te delen maar ook te leven met genoeg. De 
kringloop van het hebben, van steeds meer van het grote Nooit Genoeg. De 
dwingende kringloop van de economie waarin je willens nillens meedoet en die als 
een wereldgod het samenleven bepaalt. Het is de kringloop van de angst en van 
de haast en van het ieder voor zich. Hoeveel mensen zijn hier het slachtoffer van? 



 
 
Gebed om ontferming:  Draag mij God, blz 14 nr 3 

 

V. De veertigdagentijd beleven is ingaan op de uitnodiging om op te staan en te 
bevrijden. Het is Jezus’ weg volgen: zijn verblijf in de woestijn was de start van 
zijn levenslange inzet voor bevrijding: om de cirkel van onrecht, pijn en lijden te 
doorbreken. 

  
 

L Omdat we blind zijn voor de gevolgen van ons streven naar nooit genoeg en 

altijd maar meer, op de levensomstandigheden van de mensen in het Zuiden  

Vergeef ons, Heer. 

                           

  

L Omdat we blind zijn voor de talenten, de mogelijkheden van mensen uit andere 

landen en hen zo de kans ontnemen om die talenten en mogelijkheden te 

ontplooien.  Vergeef ons, Heer. 

                        

 

 L Omdat we blind zijn voor het moeilijke leven in vele landen in het  Zuiden en we 

voor de mensen die deze omstandigheden ontvluchten, de deuren sluiten   

Vergeef ons, Heer. 

                       

 

L Omdat we blind zijn voor de boodschap van breken en delen en de kracht die 

ons geloof aan die boodschap kan geven. Vergeef ons, Heer. 

                         

 



V. Je maakt Gods toekomst mee als je niet alleen deelt wat je hebt, maar ook wat 

je bent. Jezelf geven. Uit jezelf treden en naar de ander toe gaan. Moge dat ons 

inspireren. Amen.  

 

Openingsgebed 
 

V/  God, 
    Draag me en verdraag me in deze 40 dagentijd. 
    Dat steeds meer en meer willen hebben, wil ik loslaten. 
    Dat uiterlijke dat me steeds domineert, wil ik loslaten. 
    Die kleine wereld van ik en ik alleen, wil ik loslaten. 
    God, wil je me dragen tijdens deze 40 dagen terwijl ik het probeer.  Amen 

En luisteren we nu naar de woorden van de Schrift: 

 
Eerste lezing 
 
Handelingen 2,  
 
En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en 
ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom 
was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de 
apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote 
genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, 
die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten 
de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan 
een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. 
 

lied 

Elke heuvel moet geslecht blz 226, strofe 1 en 2 

 

 

Evangelie (Joh. 9, 1. 6-9, 13-17, 34-38) 



 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

1
  In die tijd zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind was.  

6
  Hij spuwde op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel  

en streek dat op de ogen van de blinde.  
7
  Daarna zei Hij tegen hem:  

`Vooruit, ga u wassen in het Siloambad.' (Siloam wil zeggen: gezondene.)  
De man ging ernaartoe, waste zich en kwam ziende terug. 

8
  Zijn buren en degenen die hem voordien vaak hadden gezien  

- hij was namelijk een bedelaar - zeiden:  
`Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?'  

9
  `Inderdaad', zeiden sommigen.  

`Welnee,' zeiden anderen, `maar hij lijkt er wel op.'  
Maar hijzelf zei: `Toch wel, ik ben het.'  

13
  Ze brachten de man die blind geweest was bij de farizeeën.  

14
  Nu was de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend,  
een sabbat.  

15
  Daarom stelden ook de farizeeën hem de vraag  
hoe het kwam dat hij nu kon zien.  
Hij antwoordde:  
`Hij deed wat slijk op mijn ogen,  
ik heb me gewassen en nu zie ik.'  

16
  ̀ Zo iemand komt niet van God,' oordeelden sommige farizeeën,  
`want Hij houdt de sabbat niet.'  
Anderen merkten op:  
`Maar hoe zou een zondaar zulke tekenen kunnen verrichten?'  
Kortom, er was verdeeldheid onder hen.  

17
   Ze richtten zich toen opnieuw tot de blinde:  
`Wat denk jij ervan? Hij heeft toch je ogen geopend!'  
`Dat Hij een profeet is', antwoordde hij. 

34
  Toen voeren ze tegen hem uit:  
`Wat? Jij die vanaf je geboorte een en al zonde bent, jij wilt ons de les lezen?'  
En ze gooiden hem eruit. 

35
  Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden,  



en toen Hij hem teruggevonden had, zei Hij:  
`Gelooft u in de Mensenzoon?'  

36
  Hij antwoordde:  
`Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.'  

37
  Toen zei Jezus:  
`U hebt Hem ontmoet: het is degene die met u spreekt.'  

38
  ̀ Heer, ik geloof', zei hij,  
en hij wierp zich voor Hem neer. 

 

Homilie:  

 

Beste mensen, 
 
De eerste christenen staken al hun bezittingen een pot en verdeelden ze. Zo was 
er niemand meer behoeftig. 
Dit verhaal toont ons hoe de eerste christenen als groep, als gemeenschap 
deelden.  Een verhaal dat ook ons kan inspireren  om als groep, als gemeenschap 
te delen. 
Broederlijk Delen draagt deze boodschap van delen wereldwijd uit. Reeds vanaf 
de start van BD  1961, stond het woord delen, zoals ook vandaag, centraal op de 
affiche. Bij de start in 1961 was het delen vooral een individueel delen, een uiting 
van liefdadigheid, caritas, met als doel een noodsituatie, de hongersnood in 
Congo, Kasai te lenigen. Vandaag zegt BD: delen is een hefboom voor 
systeemverandering, een verandering in de wijze waarop de samenleving, 
nationaal en internationaal georganiseerd wordt.  
De basis voor de bestaande ordening van onze samenleving is het streven naar 
eigenbelang en het streven naar een zo hoog mogelijk individueel inkomen en 
bezit. Dit streven naar eigenbelang en naar steeds meer leidde tot de noodzaak 
om altijd maar te groeien.  Groeien wordt voorgesteld als DE oplossing voor de 
sociale problemen, de oplossing voor de onderontwikkeling. DE oplossing voor 
armoede . We moeten eerst een grotere taart bakken! Door een grotere taart te 
bakken kunnen we iedereen meer geven en verdwijnt de armoede. Helaas is dat 
niet het geval! 
Het mondde in  de eerste plaats uit in een steeds grotere kloof van inkomen, bezit 
en macht.  
Miljonairs zien hun rijkdom in toenemende mate groeien met weinig 
moeite, terwijl bijna de helft van de wereldbevolking , ondanks hard 



werk, nog steeds moet leven met minder dan 5,50 dollar per dag en 
sinds 2013 is de snelheid waarmee extreme armoede uitgeroeid wordt, 
gehalveerd. 
In de tweede plaats leidde de druk om te groeien tot een uitputting van onze 
planeet. Een uitputting waarvan de armsten in de arme landen de eerste 
slachtoffers zijn: denk aan de droogte en woestijnvorming, de stijging van het 
waterpeil van de zeeën. Bangladesh, één van de armste landen van de wereld 
hoort bij de eerste die dreigen te verdrinken. 
Om die redenen gaan Wereldwijd, zowel in Noord als Zuid, stemmen op, niet 
alleen van wetenschappers, maar ook van burgerbewegingen voor een 
systeemverandering. Broederlijk Delen wil meebouwen aan een wereldwijde 
beweging voor systeemverandering voor de economie en voor de samenleving en 
kiest voor een andere manier van ontwikkeling en voor een nieuwe manier van 
leven, voor een andere wereld waarin iedereen mee is.  
Tegenover het streven naar eigen belang zet Broederlijk Delen, het DELEN. 
Tegenover het streven naar steeds meer bezit zet BD: “leven vanuit genoeg”.  
Delen en leven vanuit genoeg zijn twee zijden van eenzelfde medaille. Door te 
delen is er genoeg voor iedereen. Door te leven vanuit genoeg is er ruimte om te 
delen. 
De mensen zijn geboren delers en delen veel meer dan we denken. Ga eens na in 
je eigen leven wat en hoeveel je deelt en wat zou je leven zijn zonder dat je kunt 
delen? . Delen is hét antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. 
Van klimaatverandering over sociale ongelijkheid tot gebrek aan zingeving. Als iets 
meer dan 2000 miljardairs meer vermogen bezitten dan 60 procent van 
de wereldbevolking, zouden we dan door die taart anders te verdelen 
geen groot deel van de armoede oplossen? 
Dit delen moet tot uiting komen in de wijze waarop de samenleving is 
georganiseerd, in maatregelen om collectief te herverdelen zoals de belastingen 
en de sociale zekerheid. Belastingen en sociale zekerheid, zouden dat niet de 
hedendaagse vertaling zijn van de collectieve pot van de eerste christenen? 
BD nodigt ons uit om op zoek te gaan naar een systeem dat gebaseerd is op delen 
in plaats van op groei.  
De partners van BD in het Zuiden zijn hiervoor een inspiratiebron. Laten we onze 
ogen openen voor hetgeen in het Zuiden bezig is, voor wat onze partners doen en 
hoe ze het doen. 
Onze partners in Afrika vertrekken van een samenlevingsmodel waarbij de 
gemeenschap centraal staat. Het delen is bij hen veel sterker verankerd in het 
leven en samenleven. Veel projecten die BD steunt zijn gebaseerd op delen, 



herverdelen. In hun voorstellen en plannen komen steeds terug, het 
gemeenschappelijk beheren van grond, kennis, zaaigoed, krediet en spaargeld, 
werktuigen en (last)dieren, infrastructuur, oogsten.  
Inheemse gemeenschappen en sociale organisaties in Latijns Amerika  kiezen voor 
het gemeenschappelijk, het collectief  bezit en beheer van water, lucht en 
grondstoffen. In hun opvatting gaat het over gedeelde hulpbronnen die voor 
iedereen toegankelijk moeten zijn en die we duurzaam moeten beheren, met 
inspraak van de hele gemeenschap. Ze noemen dit een gemeen goed. 
BD zal die partners de komende jaren met veel overtuiging verder ondersteunen 
in deze andere manier van aanpakken.  
BD wil onze ogen openen voor wat in het Zuiden bezig is, dat ons kan inspireren 
om zo samen te ijveren voor systeemverandering.  
Ik hoor jullie hardop denken. Wat hebben wij met dit alles te maken, Ik denk heel 
veel. Dat systeem is mensenwerk. Dat wordt gemaakt door jou en mij, door de 
beleidsvoerders die we aanduiden. 
Wat kunnen we doen? 

- de partners van BD in het Zuiden steunen; 
- het “delen” en “het leven met genoeg” tot onze leefregel maken. In Herent 

zijn er veel experimenten die vertrekken vanuit het delen. Maak er kennis 
mee! 

- in onze omgeving een groot draagvlak maken voor een politiek die dit 
‘delen” en “leven met genoeg” probeert te vertalen in wetten en spelregels  
van onze samenleving. De beleidsvoerders zeggen: er is geen draagvlak 
voor. Toch: dit draagvlak zijn wij, onze huisgenoten en vrienden, onze 
collega’s op het werk! Aan ons om dit draagvlak te creëren. 

- Welke beleidsvoerders steun je:, die delen en herverdelen omzetten in 
wetten of zij  die de mechanismen van herverdelen zoals belastingen en 
sociale zekerheid  afbouwen en ons angstig maken voor delen en verdelen? 

Delen is de kern van ons geloof. het teken waaraan de gemeenschap de eerste 
christenen herkende. Zorg er voor dat men ons hieraan zal erkennen. 
Amen. 

 

Voorbeden :    Laat ons bidden,  blz 42 nr 46 

 

V/  Richten we ons tot God met al onze bekommernissen en vragen. 
 



 
L. Voor de partnerwerking van BD. Dat de medewerkers van BD  in het Zuiden 

kracht mogen blijven vinden om steunpunten en brugfiguren te zijn voor de 

werking van BD..  

 

              Laat ons bidden in de stilte van ons hart.  

 

L. Voor de partnerorganisaties in het Zuiden. Dat zij moed en weerstand mogen 

blijven vinden tegenover druk en geweld van rijken en machthebbers en dat zij 

verder gaan met hun projecten van delen en breken. 

              Laat ons bidden in de stilte van ons hart. 

 

L. Voor christenen en kerkgemeenschappen, dat zij hun geloof verbinden met de 

zorg voor rechtvaardigheid en dat zij hun welvaart delen met armen en 

kansengroepen, hier en in het Zuiden. 

                              Laat ons bidden in de stilte van ons hart. 

 

L. Parochie-intenties 

                 Laat ons bidden in de stilte van ons hart 

 

V/ God, Gij die werkt in mensen en met mensen. Verenig ons in deze viering. 

Verbind ons met de mensen van het Zuiden, Verbind ons met elkaar.  Geef ons 

ideeën om mensen aan te spreken, om mensen actief te maken. Zet ons in 

beweging zoals Jezus in beweging kwam: mensen voor mensen, zonder 

voorwaarden, zonder grenzen, nu en alle dagen. Amen 

Offerande: 
 
Gods vriendschap en genegenheid brengt mensen rond zijn tafel. 
Terwijl onze misdienaars brood en wijn uit onze deelkast halen, halen enkele 
vrijwilligers de gaven op voor broederlijk Delen:  zij steunen 3 projecten:  in Congo 
een bakkerij gerund door vrouwen, in Columbia de strijd voor land en in Senegal 
een opleiding voor boeren. Allen delen zij dezelfde droom. 



 
En samen zingen we ons offerandelied: 
 

Offerandelied:  

Waar staat een gedekte tafel blz 400 strofen 1 en 3 

 

Gebed over de gaven 
 
 
V.   God, 
Gij kijkt met het hart en focust niet op fouten en tekorten. Wij bieden U 
brood en wijn aan, maar ook onze bereidheid anders te leren zien. 
In onze deelkast liggen alle mooie en goede dingen die wij de voorbije week 
gezien hebben. Ook die bieden wij U aan. 
Open onze ogen voor de kiemen van uw nieuwe wereld.  
Vandaag en deze 40 dagen lang. 
 

Dit brood en deze wijn nodigen ons uit om het in verbondenheid met elkaar te 
delen.  
Met het verhaal van ons leven, willen we ook Zijn verhaal verbinden. Het verhaal 
van God met zijn mensen. 
Rond dit brood en deze wijn op onze tafel, willen we God danken, Jezus’ lijden, 
sterven en verrijzenis in herinnering brengen en bidden dat de Geest over ons 
vaardig wordt. 
  
We doen dat met het tafelgebed op blz 109  
  
 
 
 
 
 

Onze Vader:    Wahre Freundschaft,  blz 62 
 
Jezus bad voortdurend: 



in de avondstilte, in de tempel, in de woestijn, op een berg, op het kruis… 
Hij bad alleen of samen met zijn leerlingen. 
Hij gaf ons het mooiste gebed:  het Onze Vader. 
Laten wij dat ook samen bidden, met de kinderen rond het altaar, tot Zijn en onze 
Vader: 
 
 Onze Vader ... 
 
 

Vredeswens 

 

Laten we zoals onze partners in Congo, Colombia en Senegal  opstaan en de 

handen in mekaar slaan, elkaar de hand reiken en samen in vrede verder gaan, 

overtuigd  dat vernieuwing mogelijk is en Gods droom kan verwezenlijkt worden. 

Laten we deze overtuiging zichtbaar maken door mekaar een handdruk, een 

knuffel of een zoen te geven. 

                          De vrede zij met jullie allen 

 

 

Communie 

In kleine tekens wordt Gods komst op aarde zichtbaar onder ons; in het teken van 
het brood wil Hij hier en nu in ons midden zijn. 
Mogen wij, die genodigd zijn, 
van Hem leren hoe wij ons leven kunnen delen en elkaars lasten kunnen dragen. 
 
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek en ik zal gezond 
worden. 
   Brood om van te leven 
 
 
 
 
. 



Bezinning na communie 

 

Je kunt de eerste druppel zijn 

 

Je kunt de eerste de eerste druppel zijn 

in een lied dat mensen uit hun kot haalt. 

Vrees niet als je eerste stemgeluid nog zwak is. 

Je kunt de eerste vonk zijn van een vuur 

dat mensen in de buurt van mensen brengt. 

Vrees niet, al waait er een tegenwind. 

 

Jij kunt de eerste korrel zijn voor een veld 

met bloemen van verdraagzaamheid. 

Vrees niet, al staan er nog distels tussen de bloemen. 

Jij kunt de eerste druppel zijn voor een bron 

die mensen verzamelt en opricht uit verdrukking. 

Vrees niet, al liggen er nog stenen voor de bron. 

Je kunt de eerste stap zetten  

met een nieuw initiatief dat mensen beweegt voor mensen, 

dat economie en politiek betrekt op kleinen en kwetsbaren. 

Vrees niet, al zijn de eerste stappen nog onzeker. 

Laat ons in de stilte van hart hart bidden 

dat het elk van ons mag overkomen 

de kracht van de eerste stap te zetten. 

Dat het ons samen mag overkomen 

de kracht om nieuwe wegen  

naar solidariteit te banen. 

 

Communielied 

Lied: We gaan weer verder blz 418, strofe 1,2 en 3 

 



 

 

Slotgebed en zegen 

 

Slotgebed 

  

God,  

Gij zijt geen God ergens ver weg. Gij zijt geen God zonder naam en gezicht. Gij zijt 

herkenbaar in mensen die zich gedreven inzetten voor een wereld gebaseerd op 

delen en leven met genoeg. 

Gij lijdt in mensen zonder werk, in boeren zonder grond, in mensen zonder goede 

gezondheidszorgen of onderwijskansen . 

Gij zoekt rijken en machtigen om welvaart te herverdelen, om macht dienstbaar te 

maken.  

Gij zoekt ons hier en nu in het Noorden om in beweging te komen voor het 

Zuiden. Gij spreekt ons aan vooraleer we deze viering verlaten met die ene vraag: 

wat zal je morgen voor me doen? Laten we voor deze vraag niet blind zijn. 

Amen. 

 

 

Zending 

 

BD hoopt om meer mensen en nieuwe mensen in beweging te zetten voor het 

Zuiden. Iemand in het Zuiden wacht op ons , iemand in het Zuiden steekt zijn hand 

uit. Wij kunnen niet nee zeggen.  

Laten we” op staan” met de zegen van onze Vader, Zoon en H.Geest. Amen   

 

Zendingslied: De Levende zegene,  blz 74 


