
Sint-Valentijn Anders, een inspirerende en 

verdiepende wandeling langs acht 

tussenstops met een QR-code,  

die naar een kort 

filmpje leidt.  

Halte na halte 

ontdekken de 

wandelaars zo acht 

eerlijke getuigenissen van mensen die de liefde op 

hun manier handen en voeten geven. Kleine 

opdrachten voor onderweg maken van de wandeling 

een pelgrimstocht waar de deelnemers, jong en oud, 

uitgenodigd worden tot gesprek en verdieping.   

Deze wandeling is ideaal voor koppels,  

gezinnen met kinderen en alle geïnteresseerden  

die de liefde willen vieren. 

De tocht van 6,5 km start op de parking in de  

Sint-Antoniusstraat, achter de kerk van Sint-Jozef 

Tereken.  Alle informatie, inclusief routebeschrijving 

vind je op Sint-Valentijn Anders - Kerknet en 

doorklikken naar Sint-Niklaas.  

Je kan deze tocht starten vanaf zaterdag 13 

februari, tot en met zondag 28 februari. 

Een stukje van de route gaat door het bos van 

Puitvoet, dus voorzie je van degelijk schoeisel.  

Voor gebruikers van rolwagens of kinderwagens  

is er een alternatieve route voorzien voor dit deel. 

DELEN DOET GOED: soep of ontbijt 

"We moeten toch een alternatief kunnen vinden voor 

het solidariteitsmaal in de zaal van Ons Huis? 

Natuurlijk kunnen we dat!" We zorgen graag voor 

een (h)eerlijk soeppakket. Met keuze van 2 

soorten soep. Het plezier om de soep te maken 

laten we graag aan u, wij zorgen ervoor dat u alle 

ingrediënten in een pakketje kan afhalen  

(of als dat niet lukt, bezorgen wij het bij u thuis). 

Wanneer? Zaterdag 20 maart af te halen tussen: 

14u00 en 16u00. Uw soeppakket is nu al te 

bestellen, tot woensdag 10 maart 2021, 

via de website: https://www.sintjozeftereken.be/

bestelling-solidaire-soep.php. Of voor 

wie dit niet kan: tel 03  777 55 54 

christinetrommelmans@hotmail.com. 
 
 
In West zorgen mensen van de lokale 

geloofsgemeenschap van Sint-Job (Puivelde) 

opnieuw voor een lekker solidair ontbijt op 

zondag 14 maart. Je kan je ontbijtpakket vanaf 8u 

afhalen in de parochiezaal van Puivelde. Je kan je 

pakket ook aan huis laten bezorgen in de regio 

Belsele, Sinaai en Puivelde. Bestel vandaag nog je 

ontbijtpakket aan 10€ (6€/kind)  

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd7K6GWiLQ9ETohqBLKq5wo8bKX9RF0F
CiwvgczDA2eqKhGrA/viewform?
fbzx=1982215749169531006 

 

 

 

 

 

 

Lied 

 
 

1e zondag 40-dagentijd B-jaar 

21 februari 2021 

"We delen" 

de worsteling om los te laten  
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Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid Uit psalm 25, Karel Staes 

Naar U gaat mijn verlangen 

grond en zin van mijn bestaan. 

Ga mij voor op de weg naar U. 

Gebonden ben ik aan uw naam, 

verbonden met uw woord. 

Gij vergeeft mijn schuld. 

 

Aan wie U hoort en echt luisteren wil, 

geeft Gij taal en toekomst. 

Maak Gij ons vrij  

en breek wat ons vast houdt. 

Gij zijt de God die door tijd en eeuwen 

van ons houdt. Amen. 

 

Stiltemoment 

 

Gebed 

Vader van het leven, 

laat ons uw nabijheid voelen. 

Als angst om alles wat rond ons gebeurt 

ons in de greep houdt, 

als onrecht hoofdtoon wordt  

in het dagelijkse nieuws, 

maak dat wij staande blijven. 

Laat ons toe met U de woestijn in te gaan, 

om oude structuren los te laten 

Maak ons hart waakzaam 

voor wat en wie ons van U wil verwijderen. 

om van U te zien hoe wij U kunnen vertrouwen 

en U alleen aanbidden en dienen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
God toont zich een zorgende God:  

Hij gaat een verbond aan met de mens,  

ook al is Hij ontgoocheld over hun levensstijl.  

De regenboog wordt symbool van een nieuwe start. 
 

De veertigdagentijd is te vergelijken met die tijd  

in de woestijn. Het is een tijd om na te denken over 

opdracht. Soms een worsteling ook. Jezus neemt  

daarvoor de tijd vooraleer Hij begint te prediken. 

 

Eerste lezing Genesis 9, 5-18 

 

Orgel 

 

Evangelie  Marcus 1, 12-15 

 Jezus, ik denk aan jou 

 Jezus, ik spreek over jou 

 Jezus, ik hou van jou 

Slotgebed 

Nu wij de weg zijn ingeslagen 

naar nieuwe verbondenheid. 

Nu wij oude structuren proberen los te laten, 

bidden wij om uw scheppingskracht, God. 

Onze aarde en wij, uw mensen, snakken ernaar. 

Jezus blijft onze tochtgenoot,  

vandaag en alle dagen.  

Tot er vervulling komt. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet, 
zolang ik leven mag. 
 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 



Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God,  

in de eenheid van de heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 
Bidden wij met open handen in verbondenheid  

met mensen in het Zuiden. 

 

Gebed om vrede 

Wanneer wij richtingloos 

ronddwalen  

in de woestijn, 

bemoedig ons dan met uw 

Woord, Heer. 

Wanneer ons engagement  

op de proef wordt gesteld, 

wees ons dan nabij met uw genade.  

Blijf het steeds opnieuw herhalen 

dat de tijd rijp is, dat uw Rijk ophanden is  

als wij uw Blijde Boodschap van vrede aan elkaar 

willen doorgeven. 

Dan zullen wij één zijn in uw naam. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven wij Gods vrede aan elkaar door. 

 
Communie 

De Heer geeft zichzelf als brood zodat wij het  

in de woestijn van het leven kunnen uithouden.  

Tegelijk laat Hij ons delen in de Goede Boodschap  

dat onze God een God van liefde is  

 

Luisterlied, om in stilte te lezen  

en te genieten van: "Benedictus" van Karl Jenkins  

door de familie Wauters en onder begeleiding  

van Katrien Mannaert (orgel). 

"Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den Hoge." 
  

The Armed Man is een mis gecomponeerd door Karl 

Jenkins in 1999 naar aanleiding van het nieuwe 

milennium. Het werd opgedragen aan de slachtoffers 

van de Kosovo crisis. Net zoals het War Requiem van 

Benjamin Britten is dit stuk gebaseerd op de 

Katholieke mis ter promotie van vrede. 

Naast fragmenten uit de katholieke mis, bevat de 

tekst woorden uit andere religieuze en historische 

bronnen, waaronder de islamitische oproep tot 

gebed, de Bijbel (bijv. De Psalmen en Openbaring) en 

de Mahabharata.  

The Armed Man brengt de groeiende dreiging van 

een afdaling in oorlog in kaart, afgewisseld met 

momenten van reflectie; toont de verschrikkingen die 

oorlog met zich meebrengt; en eindigt met de hoop 

op vrede in een nieuw millennium, waarin "verdriet, 

pijn en dood kunnen worden overwonnen". 

Het twaalfde deel "Benedictus" haalde al 

verschillende keren de Klara's Top 100, in 2019 op 

plaats 43 en in 2018 op plaats 53. 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de heilige Geest,  

en geboren uit de Maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

gekruisigd is, gestorven en begraven, 

die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgevaren is ten hemel,  

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de heilige Geest, 

de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergiffenis van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam, 

het eeuwig leven. Amen 

 

Voorbeden 

Waar er liefde is, ja daar is God. 
Waar er liefde is, daar is God nabij. 
 

Met mensen die net als Noach willen leven  

naar Gods wil, sluit Hij een verbond ten leven.  

Bidden we, opdat wij zo’n mensen mogen zijn. 

 

We willen graag wereldwijde vrede. 

We bidden dat eens de spiraal van geweld  

voorgoed doorbroken wordt. 

 

We bidden om  tochtgenoten op onze weg,  

mensen die net als wij  

ingaan op Jezus’ uitdaging,  

erop vertrouwend dat Hij met ons meegaat.  

ook zelf willen wij tochtgenoot zijn,  

o.a. van vrouwen en boeren in Congo. 

 

Bidden we om daadkracht en positieve motivatie 

om vanuit stilte en bezinning te werken  

aan structurele veranderingen,  

zodat een betere samenleving werkelijkheid 

wordt. 

 

Waar er liefde is, ja daar is God. 
Waar er liefde is, daar is God nabij. 
 
 
 
 
 
 



Gebed over de gaven 

God, 

Covid-19 werpt ons wereldwijd  

in een woestijnervaring. 

We worden gedwongen na te denken 

over de richting die we willen uitgaan 

en ons engagement hierin. 

Samen met brood en wijn 

staat de woestijn centraal vandaag, 

teken van onze zoektocht naar de juiste keuze. 

Help ons bewust te worden van onze opdracht, 

sterk onze daadkracht 

om een nieuwe wereld mogelijk te maken. 

Hier, maar ook bij de boerengemeenschappen  

in Congo. 

Vandaag en veertig dagen lang. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen we dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

In uw Naam zijn wij hier samen. 

Tastend en aarzelend noemen wij U:  

God en Vader, Roepstem,  

Drager, Grond van ons leven. 

 

Niemand heeft U ooit gezien 

maar elke dag opnieuw is het duidelijk  

hoe Gij werkzaam aanwezig zijt  

daar waar mensen elkaar vinden  

en samen kleine stappen zetten  

om deze wereld om te bouwen  

tot uw Wereld. 

 

Wij zien U aan het werk  

in de ontluikende liefde tussen mensen,  

in groeiende solidariteit,  

in blijvende verbondenheid,  

in de kleine en grote inzet  

voor vrede en gerechtigheid. 

 

Wij zien U aan het werk in Jezus uw Zoon:  

de woorden die Hij sprak  

waren uw Woorden,  

en worden nu ook de onze. 

Zijn keuze voor de kleine mensen  

was uw keuze en wordt nu ook de onze. 

 

Hem willen wij hier noemen:  

Inspiratie, Wegwijzer voor ons leven,  

blijvende Oproep om te blijven doen  

wat Hij gedaan heeft. 

Wij loven, eren en danken U daarom, en zingen: 

 

Wij danken U voor Jezus, de Christus, 

de man uit Nazareth, 

die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde. 

Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 

als toen Hij op onze aarde was. 

 

Gedreven door gerechtigheid en goedheid 

openbaarde Hij uw naam in deze wereld. 

Door zijn woorden van begrip en vergeving, 

door zijn attentie voor gekwetste mensen, 

door blinden uitzicht te geven en lammen 

veerkracht, 

toonde Hij uw menslievendheid. 

 

Hij was met mensen begaan, 

deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 

Hij veroordeelde niet, 

maar gaf mensen nieuwe kansen. 

 

Vooral in de nacht die de laatste van zijn leven werd, 

heeft Hij een subliem gebaar van liefde  

gesteld (…). 

 
Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 

Vader, wij zijn U dankbaar 

omdat wij in deze tekenen van Brood en Beker 

Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Zend ons zijn Geest 

opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn, 

hoe onvolkomen ook. 

 

Geef dat wij elkaar waarderen, 

dat we niet blind zijn voor de mens naast ons 

of doof en onverschillig voor zijn nood. 

 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 

liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.  

 


