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VIERING ‘HET VEER’  26 februari 2017 
 

“Is het ons huis? Ook in Burkina Faso?” 

 

 
 
Lied : p. 9 
 
Welkom en duiding van het thema 
Lieve vrienden, allemaal een goede morgen. In naam van de vier voorgangers  heet ik  jullie van harte 
welkom in deze viering die in het teken staat  van  BROEDERLIJK DELEN. 
Nu woensdag 1 maart beginnen we na een maand “Tournée Minérale”  aan onze voorbereiding op een 
uitbundige “Tournée Pasquale”.  
De boodschap van Jezus, Gods droom over deze wereld blijft ons boeien en daar willen we onze 
levenswijze aan toetsen.  We kijken samen naar een keerpunt: dat mensen en gemeenschappen elkaar 
vinden, recht doen aan kwetsbare mensen en vrede mogen stichten. 
Zoals jullie al weten gaan we tijdens deze vastentijd ons gemeenschappelijk huis:  “moeder AARDE”  
delen met de inwoners van één van de armste landen in Afrika: BURKINA FASO. We gaan proberen ons  
in te leven in hun ervaringen, de strijd en problemen vooral van de boerenbevolking in Burkina, 
zodanig  dat we er samen ons gemeenschappelijke huis van kunnen maken 
BURKINA FASO in West Afrika is een rood land, kale vlaktes door verwoestijning en uitputtende 
droogte. Gelegen in het SAHEL- gebied  blijft de regen er  achterwege. Tekort aan voedsel is daarom 
een jaarlijks terugkerend probleem.  Het volk is zeer jong: 73% is jonger dan 30 jaar.  
Straks gaan we de film bekijken en luisteren naar hun verhalen om te begrijpen hoe zij vechten voor 
hun bestaan…, en hoe zij ons uitnodigen om “  regen te storten”…    
We wilden lezen in het boek Genesis en jullie meenemen naar de lieflijke tuin van Adam en Eva. Zo is 
de aarde, de schepping bedoeld: de mens geboetseerd uit die aarde, uit de klei getrokken , gevuld met 
levensadem, vol levenskansen. We erfden de aarde  onder ons beheer.. Als we die teksten lezen,  
ontdekken wij dat we elke dag uitgenodigd worden om “onze wereldtuin”  te bewerken en te 
beschermen, er als een goede huisvader en huismoeder  voor te zorgen zodat onze kinderen en 
kleinkinderen er eveneens van kunnen leven en genieten. 
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Wij nemen jullie vandaag echter liever mee naar de woestijn waar Jezus naartoe gedreven werd door 
de Geest. Hij moest in ’t reine komen met zichzelf, met zijn opdracht, met de verleiding naar macht, 
naar bezit en invloed…Hij stond voor een indringende levenskeuze…En hij zal die weg gaan.. op zijn 
eigen pijnlijke manier; 
Als Burkina Faso lijdt onder tekort aan regen, verwoestijning en ontbossing, heeft dit ook te maken 
hebben met een verstoorde relatie tussen mens en schepping, tussen mens en God. De 
klimaatopwarming is een zichtbaar gevolg van slecht beheer van de aarde door de mens en d e 
gemeenschap. Indien de relatie tussen mens en natuur voorop zou staan, zou men het als zijn 
verdomde plicht beschouwen dat elke gemeenschap op deze planeet, voldoende heeft om te eten, om 
te leven, om onderwijs te genieten, om nieuwe toekomstkansen te hebben. 
Wij mogen ons vandaag spiegelen aan Jezus… in het reine komen met onszelf, met onze relatie met de 
aarde, in het reine komen met deze wereld en alles wat die ons te bieden heeft aan bezit, macht en 
uitsluiting, , aan invloed, aan overaanbod en grootsheid..; 
Vandaag laten we ons hart wat sneller slaan voor het Zuiden… We gaan bidden, zingen en vieren met 
Amssetou, een vrouw uit een dorp in het Noorden van Burkina Faso. Zij ontpopte zich tot een 
belangrijke spreekbuis voor de boerenvrouwen in het land. 
Onze kracht tot solidariteit zal vandaag een verschil maken voor 115.000 Burkinese boerenfamilies 
omdat wij hen een eerlijke kans willen geven tot ontwikkeling, dankzij onze milde steun! 
 
Schuldbelijdenis 
- Wij leven in een wereld waar sommige mensen zich belangrijker en beter voelen dan de anderen; 
waar steeds minder mensen zich veilig voelen; waar grote en sterke mensen kleine en zwakke mensen 
overheersen en domineren.  
Wij vragen om vergeving als we onszelf hierin herkennen…. 
 
- Wij willen er liever niet aan herinnerd worden maar wij hebben allemaal, bewust of onbewust schuld 
omdat het anders had gemoeten, anders had gekund. Naar de fouten van een ander wijzen en zo 
onszelf verstoppen zou te gemakkelijk zijn. Durven we bij onszelf te rade gaan…? Hebben wij al geleerd 
om voldoende te versoberen, te delen, bewuster om te gaan met mens en schepping met respect voor 
herverdeling van de beschikbare middelen?  
Vergeef ons omdat we meer en beter hadden kunnen doen. 
 
- Organisaties hier, in het Zuiden, ook in Burkina Faso vertellen telkens opnieuw over de impact van de 
klimaatopwarming. Droogte, overstromingen, watertekort en verwoestijning treffen hen hard. Samen 
met de mensen uit het Zuiden moeten wij durven kiezen voor een samenleving gebaseerd op 
gemeenschap, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Het gaat om ‘méér mens, méér samenwerken, 
méér zorg voor onze aarde’.  
Vergeef ons omdat we bang zijn om onze comfortabele manier van leven te verliezen door een grotere 
solidariteit aan de dag te leggen met de mensen in het zuiden, in Burkina Faso. 
 
Openingsgebed :   Uit Laudato Si blz. 158  Gebed voor onze aarde 

L 1  Almachtige God, 
U bent aanwezig in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen. U omarmt alles wat 
bestaat met uw liefde. Stort uw liefdeskracht ook uit over ons, opdat wij het leven en de schoonheid 
beschermen. Overstelp ons met uw vrede, opdat wij als broers en zusters samenleven, zonder iemand 
kwaad te berokkenen. 
God van de armen, help ons om hen die uitgesloten en vergeten worden, en die zo kostbaar zijn in uw 
ogen, bij te staan. 
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SAMEN 
Genees ons, opdat wij beschermers van de aarde worden en ons niet gedragen als roofdieren. 
Genees ons, opdat wij zaaiers van schoonheid worden en niet van vervuiling en vernietiging.  
Raak de harten van hen die eigen profijt najagen ten koste van de aarde en van de armen. Leer ons 
alles naar waarde te schatten en vol bewondering te aanschouwen. 
Laat ons op onze weg naar het oneindige licht, ontdekken hoe diep verbonden wij zijn met alle 
schepselen. 
Dank U omdat U, nu en altijd bij ons bent. Wij vragen U, sterk ons in onze strijd voor rechtvaardigheid, 
liefde en vrede. 
 
Bijbellezing      Matt.4, 1-11 “Jezus in de woestijn” 
 
Lied : God van mensen p. 34 
 
Campagnefilm van Broederlijk Delen 
 
Voorbeden 
 
- Wij bidden voor onze samenleving.  
Dat wij kritisch blijven voor wie macht en geld misbruiken voor eigen gewin, voor systemen die 
mensen aan de kant zetten.  
Dat wij durven kiezen voor herverdeling van geld en goed.  
Dat initiatieven van onderuit gestimuleerd worden en kansen krijgen.  
Om een waardig leven voor ieder mens. 
Samen zingen p 19 “Waar mensen elkaar in ’t leven dragen begint nieuwe hoop te dagen… 2x  
 
- Wij bidden voor krachtige vrouwen als Amssetou en alle Burkinezen die elke dag opnieuw met hun 
leiderstalenten en hun toewijding tot het uiterste gaan opdat hun gemeenschap een betere toekomst 
heeft  
Dat zij zich niet verkijken op grootse, kapitaalkrachtige initiatieven. 
Dat zij blijven geloven dat kleinschalige initiatieven op hun maat en van onderuit gegroeid hun meer 
toekomst bieden. 
Samen zingen p 19 “waar mensen elkaar…. 

- Wij bidden voor onszelf die leven in een rijk land.  
Dat wij ons niet blind staren op altijd meer en altijd beter.  
Dat wij durven zien en inzien dat een cultuur van “het genoeg” ons op weg zet naar een gelukkiger 
samenleving. En dat wij dat zelf in handen hebben. 
Samen zingen: p 19 “Waar mensen elkaar…. 
 
Tafel klaar maken - wijn inschenken - brood in mandjes 
 
Zachte muziek….geldmandje doorgeven = stortregen voor Burkina Faso 
 
Tafelgebed  
L 2 Lieve Boetseerder, Opperschenker van leven, tot Jou bidden wij  
om levensdurf en scheppingsmoed,  
om de kunst als mensen te leven met medemensen en met de aarde waarop wij mogen wonen. 
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SAMEN  Uit die aarde heb Je ons gewonnen, uit de klei van die aarde heb Jij ons geschapen en 
gekneed naar het beeld van leven dat Jij al sinds onheuglijke tijden in Jou draagt. 
Je wil ons maken tot mensen voor mensen, deelgenoten van jouw manier van leven. 
 
L 2  En daarom bidden wij: ga geduldig door met ons te scheppen.  
Leid ons voorbij aan de hindernissen die ons afhouden van onze verantwoordelijkheid  
voor alles wat ons omringt op deze moeder aarde 
voor iedereen die we ontmoeten en die we liefhebben,  
voor jouw eigen leven in en om ons heen. 
SAMEN  Maak ons zo vrij als die éne, Jouw Zoon Jezus die door niets of niemand liet verhinderen om 
mens te zijn naar jouw beeld, jouw plan.  
 
L 1 Maak onze handen vrij als de Zijne en leer ons brood te breken, wereldwijd,  
leer ons leven schenken aan mensen van morgen, een beker van hoop voor hen die na ons komen. 
SAMEN  Dat men kan zien aan onze manier van eten en drinken, dat wij solidair zijn, dat wij oprecht en 
betrouwbaar zijn, levende voorbeelden van Jouw Liefde,  
getuigen en dragers van Jouw ongelooflijk mooi toekomstbeeld voor ons HUIS. 
 
Onze Vader: blz. 71 
 
L 1  Vredewens  
“Wie openstaat voor God, staat op een heel andere wijze tegenover de mensen. Wie openstaat voor 
de mensen, staat op een heel andere wijze tegenover God. Wie openstaat voor God en de mensen 
staat op een heel andere wijze tegenover zichzelf.” Vrij, bevrijdend: zoals Jezus zelf was.. 
Zo schreef Ward Bruynincks ooit. 
Zulke mensen zijn echte vredestichters en vrede-brengers. Wij bidden dat wij zelf zulke mensen mogen 
zijn. Salam Alaykum, Sjaloom, vrede zij met U, peace upon you,  Salamu Alaikum  (in de Mooré-taal ) 
En laten wij die vrede met een stevige handdruk, knuffel of kus aan elkaar toewensen… 
 
Brood breken en wensen voor mensen bij het glas wijn  
 
Zegening…. Wij vragen om zegen  
Voor de integere, onkreukbare mensen van Burkina Faso, voor goede stuurlui, voor verandering. 
Lieve Heer, wij zien dat uw Schepping niet af is; 
Wij willen de kansen grijpen die God ons geeft om ons wereldhuis “Moeder Aarde” leefbaar te maken .  
Als wij ons met grote oprechtheid tot U richten Heer, met een verzoek om aan de verleidingen te 
weerstaan, dan beseffen wij dat U liefdevol en geduldig zal toekijken tot die verandering zich in ons zal 
voltrekken.  
Dan zal U zeggen: “Mijn lief kind, nu kunnen wij eraan beginnen want de verandering die jij wil, heeft 
in jouw hart ‘gestalte gekregen’.  
 
God laat zich immers niet dwingen: “Be the change you wish to see in the World” zei Gandhi  
of met de woorden van Phil Bosmans: ’Verbeter de wereld, begin met Uzelf.’ Nadat wij onszelf openen 
voor Barmhartigheid en Liefde begint de echte verandering.  
Vandaag wensen wij- in jullie naam-,  

- dat onze kleine IK zou luisteren naar onze Grote Ik om te weten wat de echte noden zijn van 
onze Broeders en Zusters; 

- dat vanuit ons hart er een warme golfstroom van liefdevolle solidariteit en vredig geluk over 
heel onze Aarde zou rollen. 
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MAAK van elke druppel een geschenk. En ontvang nu een stukje aarde! 
Jules, René, Monique en Josée 

Overweging 

Zij die de wereld herleiden tot een portefeuille  

en op die schaal scherper kunnen zien  
waar de bron ligt, 
vullen almaar gulziger hun kruiken,  
denkend: wie de bron bezit, bezit ook de rivier. 
 
Hoeveel water dient geput  
om één portefeuille te doen zwellen?  
Hoeveel kruiken blijven droog 
als de dorst van één  
de dorst van allen mag miskennen? 
 
Zij die het hard spelen kunnen moeilijk horen  
hoe in zoveel kruiken het hart luider slaat. 
Hoe woede tot geloof, 
geloof tot een besef rijpt 
dat als water zal gaan stromen tegenstroom: 

de bron zijn wij. 

Charles Ducal 

 

 

http://community.dewereldmorgen.be/charles-ducal

