
OVERZICT VEERTIGDAGENTIJD 
De VASTENKALENDER van Broederlijk Delen is  
mee te nemen voor €2,5. 

Voor een dagelijkse digitale bezinning: intekenen via: 
www.ignatiaansbidden.org 

 

Zondag 12 maart 2017 
Solidariteitszondag in het teken van Burkina Faso  

met gastkoor Weerbots + solidariteitsmaaltijd in feestzaal 
“Ons Huis”. De opbrengst van de vrije bijdrage gaat  

naar het project van Broederlijk Delen. Inschrijven kan: 

vóór 06 maart 2017 via de lijst in de kerk, secretariaat  
of via: www.sintjozeftereken.be/vasten.php. 
 

Zondag 19 maart 2017 

Derde instapviering voor de eerstecommunicanten.  
We danken Sint-Jozef, onze patroonheilige. 

 
Vrijdag 31 maart 2017 om 19u30 

"Proeven van Marcus – een vertelling aan tafel"  

met Luc Devisscher. 
Een originele en smakelijke manier om kennis te maken 

met het evangelie van Marcus. Er wordt een 4gangenmenu 
samengesteld. Tussen de gangen door komen  

verschillende personages uit het Marcusverhaal tot leven. 

Een avontuur voor iedereen met culinaire en literaire  
interesse. Deze avond gaat door in Ons Huis en start om 

19u30. Kostprijs: € 12, - per persoon. 
Inschrijven kan vóór dinsdag 28 maart 2017 via de lijst  

in de kerk, het secretariaat (03 776 11 07) of via: 
www.sintjozeftereken.be/vasten.php.  

Liefst vooraf te betalen op het secretariaat of via  

BE70 2930 1340 2425 van Godsdienstige Werken van  

Tereken, Tereken 5A, Sint-Niklaas. 

Voor dit gebeuren vragen we hulp om het eten  
mee klaar te maken en de zaal te schikken 

en nadien ook op te ruimen. 

Concrete afspraken volgen later. 
Graag doorgeven aan Lieve als je kan helpen. 

Volgende zondag: 

Solidariteitszondag met gastkoor Weerbots. 
We hebben graag helpende handen: 

- op zaterdag vanaf 10u om het eten klaar te maken  
en de zaal te schikken 

- op zondag om na het eten mee af te wassen  

en op te ruimen. 
Graag afspreken met Christine (vrouw van Ludwig) 

of Lieve. Dank je wel!! 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zie de wereld omgekeerd, 
het laagste bovenaan, 
het ongeziene in het licht,  
uit niets groeit Gods bestaan. 
 
Ik zie het lang beloofde land,  
waar alles wordt gedeeld, 
van grond tot licht van steen tot brood,  
wij zijn Gods evenbeeld. 
 
Ik zie de aarde vol sjaloom,  
de ongeest weggeleefd! 
Ontmaskerd staan wij voor elkaar,  
en zie: de vrede leeft. 
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Welkom 
De vastentijd is ingezet. 
Aswoensdag herinnerde onze drukdoende wereld 
eraan dat we broos en kwetsbaar zijn,  
van stof en as. 
Niet om ons neer te drukken 
maar om te beseffen dat onze levenskracht 
een geschenk is. 
Uit een lied van Oosterhuis blijft een zin hangen: 
'Lieve boetseerder, trek ons uit de klei' 
Een mens van de aarde zijn we, door God  
geboetseerd, bezield met zijn levensadem. 
 

Deze vastentijd helpt ons  
om orde op zaken te stellen, 
om het schoonste in ons naar boven te halen. 
Broederlijk Delen reikt ons de kieswijzer aan 
waarop we wekelijks waarden bevestigen, 
die gemeenschappen in Burkina Faso  
voeden bij hun engagement 
en die ook voor ons inspirerend zijn. 
'Kwetsbaar én veerkrachtig'. 
Laten we openstaan voor Gods adem en bezieling 
en kiezen voor wat goed is en toekomst heeft. 
We zijn hier samen in de naam van de Vader,  
Zoon en heilige Geest. Amen. 
 
Bidden om Gods nabijheid  
Gedenk uw mensen 
met de ruimte van uw hart. 
Gedenk hen, als zij U zoeken 
maar niet weten te vinden. 
Gedenk uw mensen 
die in de steek werden gelaten, 
gedenk uw mensen, 
die de moed hebben verloren, 
al te zeer door het leven gekwetst. 
Gedenk uw mensen, 
en laat ons weer open komen 
voor uw nabijheid, uw liefde en ontferming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
Gij, Aanwezige, die ons draagt en bezielt, 
zie ons hier, vaak meegezogen  
in het tempo van onze tijd. 
Breng ons terug tot onszelf. 
Maak ons vrij om te kiezen voor U en voor elkaar, 
zoals Jezus ons heeft voorgedaan. 
Hij, een mens uit één stuk, 
is niet bezweken onder de verleiding. 
Zet ons op zijn spoor, vandaag  
en al de dagen die ons gegeven zijn. Amen. 

Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen,  
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
Gedachte om mee te nemen deze week 
Vasten is bewuste keuzes maken,  
is richting kiezen.  
Kiezen doen we niet altijd tussen zwart en wit.  
Het is vaak het ene doen  en het andere niet laten.  
Het is meestal en/en, in plaats van of/of … 
Vandaag plaatste de bijbel ons voor de keuze: 
'kwetsbaar' en 'veerkrachtig' 
Een kind is kwetsbaar, broos,  
afhankelijk van de zorg van volwassenen.  
Ons kind van God weten, 
is weet hebben van onze broosheid,  
onze vergankelijkheid.  
God is de Boetseerder, wij zijn de klei. 
Maar een kind heeft ook veerkracht,  
groeikracht, creativiteit 
om moeilijkheden om te buigen tot kansen.  
Ons kind van God weten,  
is ons geroepen weten, 
is onze taak opnemen in de wereld, 
problemen met veerkracht en vastberadenheid  
ombuigen tot kansen voor iedereen. 
De mannen en vrouwen in Burkina Faso  
laten het ons zien:  
kwetsbaar en veerkrachtig tegelijk! 
 
Ga met ons mee op die weg, God 
die we te gaan hebben, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 

De vastenfolder wordt dit jaar niet meer in alle huizen 

gebust. Maar wil jij wel helpen om de info voor de veer-
tigdagentijd en Pasen toch helpen te verspreiden aub? 

Neem dan een stapeltje mee en geef ze aan mensen  
die je ontmoet. Of vraag bij de bakker, de slager, …  

of je er een aantal mag leggen. 

Dank je wel ervoor!  
 

Je vindt de vastenfolders  
achteraan  

in de kerk op de tafel. 



Onze Vader    
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade, 

want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Bidden om vrede 
Kiezen voor Jezus is kiezen voor een levenshouding  
die metterdaad recht doet aan iedere mens,  
dichtbij en veraf, met de voorkeur van Jezus  
voor de kleinsten en de zwaksten. 
Vandaag wordt die wijsheid  
uit de woestijn ons toevertrouwd, 
opdat wij dezelfde weg als Jezus zouden gaan, 
tot zegen en vrede van velen. 
Jezus, wij vragen U: schenk ons uw vrede. 
Die vrede zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Communie 
 

Om in stilte te zijn 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding op de lezingen 
De lezingen van vandaag gaan over goed en kwaad 
en over de mogelijkheid het kwaad te overwinnen. 
 

In de eerste lezing slaan wij de allereerste bladzijde van 

de Bijbel open en horen wij over de schepping  
en de zonde van de mens. 

In het evangelie gaan wij met Jezus de woestijn in. 
Wij horen hoe Hij het kwade afwijst 

en zich oriënteert op het Woord van God. 

 
Eerste lezing Genesis 2, 7-9; 3, 1-7  

 

Orgel    
 

Evangelie   Matteüs 4, 1-11  
 

Homilie 
 
Voorbeden 
God, Boetseerder van mensen, wij bidden U: 
 
Voor alle mensen  
die op een kruispunt in hun leven staan. 
Dat zij doorheen geweld en onrecht,  
angst en ontmoediging, staande blijven  
en hun grenzen kunnen verleggen. 
Dat zij nieuwe kansen zien  
en goeie keuzes maken. 
Dat anderen hen hierin nabij mogen zijn. 
Heer, aanhoor ons ... 
 
Voor Burkina Faso, zijn land en zijn volk 
waar droogte en erosie,  
verarmde grond en goedkope dumping 
weinig levenskansen bieden. 
Dat boeren opnieuw de macht krijgen  
over hun eigen leven 
met zicht op een betere toekomst  
voor heel de gemeenschap. 
Dat krachtige vrouwen als Amssetou 
er hun eigen sporen mogen trekken. 
Dat wij solidair zijn met hen. 
Heer, aanhoor ons ... 
 
Voor onszelf. 
Dat wij ons in deze vastentijd  
opnieuw laten boetseren door U  
en uw levensadem ons tot nieuwe mensen maakt. 
Dat wij, zoals Jezus, 
kiezen om te dienen en te delen 
en geloven in de kracht van onderuit. 
Heer, aanhoor ons ... 
 
Hoor ons bidden, Enige God 
en vervul ons met uw levensadem. 
 
 
 
 



Belijdenis  naar psalm 23 

Die mij hoedt als een herder, 
die voorziet in wat ik nodig heb, 
die mij voedt in mijn verlangen, 
die mij rust brengt in mijn hart, 
die mij leidt naar helder water, 
die voorkomt dat ik verdwaal, 
die mij wijst wat recht is, 
die zelf genoemd wordt : gerechtigheid. 
 

Moet ik gaan door diepe dalen, 
moet ik gaan door duisternis en dood, 
ik hoef niet bang te zijn dat ik val, 
want Gij loopt naast mij, 
Uw steun geeft moed en troost aan mij. 
 

Aan uw tafel mag ik eten en de sterken kijken toe. 
Ik drink van uw genade,  
een mens maakt Gij van mij. 
En waar ik ga, komen geluk en genade van U, 
alle dagen dat ik leef. 
 

In U mag ik wonen, onzegbaar nabije God,  
Blijvende, tot in lengte van dagen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Als mensen van de aarde, 
geboetseerd en bezield met uw levensadem, 
brengen wij hier wat de aarde aan vruchten geeft: 
brood en wijn om te breken en te delen. 
Onze broosheid en kwetsbaarheid, 
onze zorg voor deze aarde en wie haar bewonen, 
onze keuze voor de weg die Jezus is gegaan,  
voor een betere toekomst, wij geven ze U. 
Deze gaven zeggen wie wij zijn. 
Belicht ze met de liefde van Jezus, 
heilig ze tot leeftocht voor onderweg, 
naar uw rijk van vrede en gerechtigheid. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Gij God, aan wie wij in ons daagse doen 
achteloos voorbijlopen als zijt Gij er niet, 
die wij kunnen missen wanneer het ons goed gaat,  
aan wie wij twijfelen wanneer het tegen zit. 
 

Gij die soms wordt gehoord door wie rust 
vinden en de stilte laten spreken,  
door wie voor U openstaan. 
 

Gij geest en adem, zonder wie wij er niet zijn, 
zonder wie het geen leven is. 
 

Tot u richten wij ons, met deze woorden: 
Heilig, heilig, heilig ... 
 

Gij, God, zijt geheel tot uw recht gekomen 
in Jezus van Nazaret,  
Hij leefde gewoon met iedereen. 

Hij kon het niet laten op zoek te gaan  
naar mensen die het moeilijk hadden: 
naar zieken, aan hun lot overgelaten, 
naar herders en vissers, arm en niet in tel, 
naar mensen met de nek aangekeken, 
naar simpele zielen, onder de duim gehouden. 
En steeds weer zei Hij: dit wil God van jou en mij, 
want Hij is één en al liefde. 

 

Hij zei: 'Weet je wat leven, wat geluk is? 
Het is liefhebben: jezelf en al wat je hebt, 
breken als brood en delen met anderen. 
 

In dit vertrouwen heeft Hij van het leven  
afscheid genomen. (…). 
 

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen Hij was gestorven, kwamen zijn vrienden  
en steeds meer mensen bij elkaar. 
Ze deelden alles samen, gingen aan tafel,  
werden stil en zeiden Jezus na: 
'Dit brood zijn wij, één in Hem, die het gist, 
het hart van ons leven is.' 
 

Dan zagen ze Jezus weer voor zich 
en wisten heel zeker: 
Hij is hier onder ons; 
nog meer dan bij leven bestaat Hij voor ons. 
 

Met Hem verbonden bidden wij  
voor de mensen die geloven in uw nabijheid. 
Mogen zij onze wereld laten doordringen 
van uw liefde en uw vrede. 
 

Wij bidden voor de mensen  
van wie wij houden 
en voor hen van wie wij niet genoeg houden. 
Laat ons groeien in uw liefde en uw vrede. 
 

Wij voelen ons ook verbonden met hen 
die reeds gestorven zijn (…). 
Zij hebben deel aan uw eeuwige liefde en vrede. 
 

God, Gij roept ons op  
om uw koninkrijk van liefde en vrede  
verder te laten groeien in onze wereld. 
Wij willen ons daar voor inzetten 
en wij bidden daarvoor met Jezus’ woorden. 
 
 
 


