
 

 

Vasten 2021 – probeer het eens uit 
Week 5, 22 maart 2021 

 

 
 
 

In het ‘gebed van de week’ tijdens de 

veertigdagentijd laten we ons elke week leiden door 

de eerste lezing uit de liturgie van de zondag van die 

week. 

 

De eerste lezingen van de zondagen in de 

veertigdagentijd van het jaar B staan stil bij het 

verbond tussen God en de mensen.  

 

Een verbond dat de trouw van God met de mens 

inhoudt (1e, 2e, 4e zondag)  

Een verbond dat de trouw van de mens met God 

inhoudt (2e, 3e zondag)  

Een verbond ook dat vooral vanuit het hart beleefd 

moet worden (5e  zondag) 

Een verbond dat de dienaar van God met zijn leven 

zal bezegelen (6e zondag) 

 

 
GOD KENNEN & DOOR GOD GEKEND ZIJN 

 

Ik zal een nieuw verbond sluiten. 
Een nieuw verbond: het Woord in je hart geschreven. 

Jeremia 31, 31-34 
 

God is trouw door alles heen. Hij schrijft zijn liefdesverbond in het hart van elke mens. 
Het verbond met God is iets wat vanuit het hart beleefd wordt. 

 

Er komt een tijd - godsspraak van de Heer - dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals Ik met 
hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dat 
verbond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester was - godsspraak van de Heer -. Dit is het nieuwe 
verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God 
zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: Leer de Heer kennen. Want 
iedereen, groot en klein kent Mij dan - godsspraak van de Heer -. Dan vergeef Ik hun misstappen, Ik denk niet 
meer aan hun zonden. 

Jeremia 31, 31-34 

 
 
 

Liefdevolle God, 
 

Jouw naam is barmhartigheid. 
Wat er ook gebeurt: 

voor jou is er steeds een nieuwe toekomst mogelijk. 
 

Dé rode draad in de geschiedenis 
van het verbond tussen jou en Israël 

ligt in de liefde die je in hun hart hebt geplant. 
 

Die liefde is zichtbaar geworden 
in Jezus, uw Zoon 

en in zoveel vrouwen en mannen 
die verrassend vreugdevol in het leven staan. 

 

We vragen je: 
 

Leer kinderen en jongeren 
de smaak van jouw liefde kennen. 

 

Geef ons geduld en begrip 
als bouwstenen voor duurzame relaties. 

 

Amen. 
Birger Dassonneville 



 

 

Vasten 2021 – probeer het eens uit 
Week 5, 22 maart 2021 

 

 
Dit is ons nieuwe verbond. 
Leg daartoe Uw wet – Uw liefde- in ons binnenste, 
want: 
 

 Wij dromen van scholen  
die in hun AANBOD  
de focus scherp kunnen stellen  
om ontwikkelingskansen te bieden,  
die bij kinderen en jongeren 
een positief beeld aansterken  
van zichzelf, de wereld en anderen.  

 

 Wij dromen van schoolteams  
die werk maken van een doeltreffende AANPAK  
en een stimulerend opvoedingsklimaat  
om kinderen en jongeren te leren  

op een kritisch-creatieve manier  
in de maatschappij te leven.  

 

 Wij dromen van scholen  
die met ZORG werken  
voor de ontplooiing van elk kind.  
Scholen die zeggen:  
"We willen voor elk kind/iedere jongere goed doen.  
Juist daarom kunnen we niet  
voor ieder kind/elke jongere gelijk doen."  

 

 Wij dromen van scholen  
die steeds opnieuw zoeken  
om een authentieke gemeenschap te zijn,  
gerealiseerd via gedeelde verantwoordelijkheid,  
en doorheen een goede ORGANISATIE.  

 

 Wij dromen van katholieke dialoogscholen  
die blijven(d) werk maken van INSPIRATIE.  
Wij dromen van scholen  
waar kinderen en jongeren kennis maken  
met het verhaal van Jezus  
en kansen tot beleving krijgen.  
Wij dromen van een kerk  
die een uitdagende, profetische en bezielende bron van motivatie mag zijn.  

 
Dit is onze droom.  
Ons verbond. 
Ons Bijbels visioen dat ons drijft  
naar meer gerechtigheid voor velen,  
naar een hoopvolle toekomst  
voor kinderen en voor jongeren. 

 
En... dat wij bij dit alles nooit ophouden  
om altijd opnieuw te beginnen.  
Dat wij durven beginnen waar anderen ophouden,  
blijven geloven dat het goede zijn weg vindt,  
leren ontdekken wat in onszelf verborgen ligt,  
en mogen ervaren dat hoop niet misleidt.  
Dat wij laten gebeuren wat we niet in de hand hebben,  
willen stilvallen om hernieuwde kracht te vinden,  
en kunnen loslaten om het nieuwe te verwachten. 
 
Grif daartoe uw Woord in ons hart. 


