
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 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. 

GOEDE WEEK 
Palmzondag: 9 april om 10u30 
Verzoeningsviering: dinsdag 11 april om 19u30 

Witte Donderdag: donderdag 13 april om 19u30:  
samen aan tafel, ieder brengt een eenvoudige boter-

ham mee om samen het Laatste Avondmaal te geden-

ken.  
Goede Vrijdag: vrijdag 14 april:  
- 15u00: We sluiten aan bij de kruisweg "800j kerk S 
int-Niklaaas" op Castrohof, bij slecht weer in de  

Nicolaaskerk. Voor deze unieke gelegenheid dus geen 

kruisweg in Sint-Jozef of in de kapel van Onze Lieve 
Vrouw van Halle op Tereken. 

- 19u30: viering met koor Fiori Musicali. 
- 22u00: film, passend bij Goede Vrijdag 

- daarna: wake om in stilte naar Pasen toe te leven. 
De kerk blijft de hele nacht open voor stilte en gebed. 

- 07u00. Afsluitend gezamenlijk gebed en ontbijt. 
 

PASEN 

Paaszaterdag 15 april om 20u00:  
Paaswake met gastkoor Sint-Cecilia. 

Paaszondag 16 april om 10u30: kindvriendelijke vie-
ring. Daarna rapen we paaseieren.  

 
Welkom aan het koor Weerbots dat met ons  

deze solidariteitszondag komt vieren! 

 
Lied bij de intrede : Antya Laba  
African Folk song: Dit lied evoceert een processie,  
komende vanuit de verte, door het centrum trekkend, 

naar het volgende dorp 
 
Welkom 
De kieswijzer hier vooraan wijst niet slechts in 
één richting. Ook in ons leven horen verschillende 
waarden met elkaar in balans te zijn: 
we zien vandaag al hangen: 
- kwetsbaar én veerkrachtig 
- traditie én toekomst. 
Voor een kind is een warm nest belangrijk, 
voor een volk is een gemeenschap essentieel. 
Toch voel je soms dat je een eigen weg  
moet gaan, tegen je omgeving in. 
Een stem roept, stuwt je naar het onbekende, 
naar een nieuwe toekomst. 
Het is meer dan jouw eigen weg, 
want hij mag bijdragen tot het geluk van velen. 
Het goede uit onze traditie nemen we mee 
om zo de toekomst in te gaan. 
Dit is het gelovig avontuur van alle tijden:  
Abraham maakte het mee. D leerlingen van Jezus 
krijgen te horen hoe de toekomst er uit kan zien 
als ze Hem volgen. 
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http://www.ignatiaansbidden.org./
http://www.sintjozeftereken.be/vasten.php


Welkom  
- aan u allen om mee te kijken welke weg ieder 
van ons te gaan heeft. 
 - aan de vormelingen en hun ouders,  
- aan het koor Weerbots. 
 
Ieder van ons met zijn levensverhaal mag zich 
hier welkom weten. 
Ieder op zijn manier mag de roepstem van God 
herkennen, de Ene die ons hier samen brengt 
+ in de naam van de Vader, Zoon en heilige 
Geest. Amen. 
 
Bidden om nabijheid 
Ons solidair wetend met mensen ver weg,  
in Burkina Faso of waar dan ook, 
ons verbonden wetend met mensen dichtbij, 
vertrouwend dat ook God ons nabij is. 
Zo willen we bidden: 
 
Maria, moeder van Jezus, en onze moeder, 
maak ons open voor uw aanwezigheid. 
Heilige Jozef, patroon van deze kerk, 
laat ons uw aanwezigheid voelen. 
 Alle dierbaren die deze week gestorven zijn, 

maak ons open voor uw aanwezigheid. 
Allen die we niet vergeten,  
laat ons uw aanwezigheid voelen. 
 Alle mensen voor wie wij vandaag willen bidden, 
maak ons open voor uw aanwezigheid. 
 Onze overleden familieleden en vrienden, 

laat ons uw aanwezigheid voelen. 
Al onze voorouders, 
maak ons open voor uw aanwezigheid. 
  
Kom, Heilige Geest, maak ons tot mensen  
die leven van uw liefde, 
uw ontferming en nabijheid. Amen. 
 
Kyrie 
Tuma mina, Nkosi yam  = zend mij Heer  
Sengiya vuma, Nkosi yam  = ik ga akkoord, Heer 
Siyabonga, Nkosi yam = ik ga akkoord, Heer 
Roma n-na, Morena = zend mij Heer  
 
Gebed 
Gij, Enige, bron van licht voor deze wereld, 
in uw naam zijn wij hier samengekomen. 
In Jezus van Nazareth hebt Gij  
ons getoond hoe Gij wilt dat mensen leven. 
Voer ons op de berg 
zodat wij ons door U en Hem laten bezielen. 
Mag deze vastentijd ons helpen  
handen en voeten te geven 
aan uw Koninkrijk. Amen. 
 
 
 

 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Lied 
(Xhosa) Nkosi sikelel' iAfrika 
Maluphakanyisw' uphondo lwayo, 
(Zoeloe) Yizwa imithandazo yethu, 
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.  
 

Zegen, Here God, zegen Afrika 
Laat zijn roem tot in de hemel reiken 
Hoor ons in onze gebeden aan 
Here, zegen ons, zegen uw kinderen 
 

(Zuid-Sotho) Morena boloka setjhaba sa heso, 
O fedise dintwa le matshwenyeho, 
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, 
Setjhaba sa,  Afrika   
 

God, wij vragen u, bescherm ons volk 
Grijpt u in en beëindig alle strijd 
Bescherm ons, bescherm ons volk, Afrika 
 
 

 
 
 

De vastenfolder met info over wat in onze parochie 

zoal gebeurt in deze 40-dagentijd wordt dit jaar niet 
meer in alle huizen gebust. Wil jij daarom helpen  

om de info voor de veertigdagentijd en Pasen mee te  
verspreiden aub? Neem 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. 

Gedachte om mee te nemen deze week 
Als ik gehoor geef aan Gods stem,  
weet ik niet waar het mij brengen zal. 
Ik krijg de toekomst niet op een blaadje vooraf.  
Maar één ding is zeker: 
ik mag me geborgen weten  
in het hart van de dingen,  
in de gemeenschap van mensen, 
in dat grootse avontuur van de schepping.  
Daarbinnen heb ik mijn eigen opdracht  
te doen.   
En ik mag daarbij rekenen  
op Gods zegen en nabijheid! 



Bidden om vrede 
  
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    
Sitholile inkululeke  
Een traditional uit South-Africa:  
Ons land is vrij, wij zijn allemaal vrij.  
Vier met ons mee want we hebben  
onze vrijheid verworven. 
Noyana, Nithini noyana, Noyana phezulu: 
Ga jij naar boven toe? 
  
Om in stilte te zijn 
 

Voorbeden 
Lector: 

Wij bidden voor de boeren in Burkina Faso. 
Dat zij de goede dingen uit hun traditie meenemen, 
maar tegelijkertijd nieuwe wegen zoeken. 
Dat zij vertrouwen mogen vinden  
in een leefbare toekomst. 
Ukuthu  = vrede 
Ukubonga = loven 
 
Vormeling: 

Wij bidden voor ons, jongeren die gevormd worden: 
dat wij ons geroepen weten om te doen zoals Jezus, 
dat wij telkens weer kiezen voor het goede, 
niet alleen voor ons, maar ook voor ander mensen. 
Usindiso = bezinnen 
Ukukholwa  = vertrouwen 
 
Samen: 

Voor ons die leven in een welvarend land. 
Dat wij tijd nemen voor bezinning en rust. 
Dat we met vertrouwen ingaan 
op nieuwe uitdagingen die onze weg kruisen,  
ook al leiden die ons op ongekende wegen. 
Dat wij onze eigen levensstijl kritisch bevragen.  
We bidden om moed en durf  
en vertrouwen in Gods liefde. 
Ukunqoba  = overwinnen 
Induduzo  = rust 
 
 
   
 
 
 
 
 

Inleiding op de lezingen 
'Trek weg uit uw land' zegt God tot Abraham. 
'Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee boven op 

een hoge berg waar ze alleen waren' horen we in het 
evangelie. Twee keer krijgen wij een glimp te zien van  

Gods visioen van bevrijding. 

 
Eerste lezing Genesis 12, 1-4 

 
Lied 
We kunnen de ogen niet sluiten. 
Zien en luisteren... niet meer zwijgen.  
Stop Andere Wereld! 
 
Evangelie   Matteüs 17, 1-9 

 
Homilie 
 
Kruisoplegging van ouders aan vormelingen 
 
Zegengebed  en zegening met wijwater  
  

35 kinderen worden bij hun naam naar voor  
geroepen. Zij maken een boog rond het altaar, 

staande op de eerste trap. Als de ouders de naam 

van hun kind horen, komt één van hen bij de vor-
meling staan (+ misblaadje). Tegelijkertijd  

bezorgen catechisten het naamkruisje aan de  
vormeling / ouder. Als de eerste groep  

voltallig is, nodigen we de ouders uit om  

samen het gebed te bidden dat in het  
misblaadje staat. 
  

Gebed door de ouders samen 
God, twaalf jaar geleden  
hebben wij onze kinderen laten dopen. 
Ook nu vragen wij:  
laat hen ervaren dat Gij hen blijft omringen  
met uw liefde, ook in moeilijke dagen,  
ook wanneer de wereld hard en koud is. 
Het kruisje dat wij toen gaven,  
zullen wij ook nu geven, 
als teken dat wij onze kinderen willen voorgaan  
in alles wat goed en waar is. 
Zodat Gij, God, zichtbaar wordt. 
God zegene en beware u. Amen. 
 
Zegengebed  en zegening met wijwater  
  

Dertig kinderen worden bij hun naam naar voor 
geroepen. Zij maken een boog rond het altaar, 

staande op de eerste trap. Als de ouders de naam 

van hun kind horen, komt één van hen bij de vor-
meling staan (+ misblaadje). Tegelijkertijd  

bezorgen catechisten het naamkruisje aan de  
vormeling / ouder. Als de eerste groep  

voltallig is, nodigen we de ouders uit om  
samen het volgende gebed te bidden. 

 

 
  



Gebed door de ouders samen 
God, twaalf jaar geleden  
hebben wij onze kinderen laten dopen. 
Ook nu vragen wij:  
laat hen ervaren dat Gij hen blijft omringen  
met uw liefde, ook in moeilijke dagen,  
ook wanneer de wereld hard en koud is. 
Het kruisje dat wij toen gaven,  
zullen wij ook nu geven, 
als teken dat wij onze kinderen willen voorgaan in 
alles wat goed en waar is. 
Zodat Gij, God, zichtbaar wordt. 
God zegene en beware u. Amen. 
 
De ouders hangen het kruisje om en geven hun 

kind een kruisje op het voorhoofd met  

de woorden  'God zegent je en bewaart je'. 
  
Wanneer dit gebeurd is, gaat deze groep  

terug zitten en wordt de tweede groep  

uitgenodigd om hetzelfde te doen. 
  

Offerande 
Uw offergaven van vandaag  
zijn bestemd voor het project van  

Broederlijk Delen. Zo immers k 
unnen de mensen van Burkina Faso  

hun eigen plannen realiseren  

tegen armoede en onrecht. 

 
Ondertussen zingt Weerbots 
Burkina Faso: als ieder recht heeft op goed  
werken, wonen, leven, wat houdt er ons tegen  
om te delen? 
  
Gebed over de gaven 
God, 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. 
Leer ons kiezen tussen oud en nieuw,  
tussen kwaad en goed, dood en leven.   
Trek ons uit de klei om recht te doen aan elkaar  
en aan de hele schepping. 
Aanvaard deze gaven en maak ons nieuw,  
door Jezus, uw Zoon. 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 wij dank aan de Heer onze God  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

  
God van alle mensen,  
wij danken U omdat wij door Jezus  
keuzes leren maken. 
Hij laat ons zien dat Gij ons zoveel geeft  
om van te leven. 

Wij danken U dat wij Jezus mogen kennen 
en Hij tot ieder van ons zegt:  
'Ik ben er voor jou' 
  
Boven op de berg toonde Jezus aan zijn vrienden 
een nieuw gelaat, een nieuw uitzicht, 
uitstijgend boven de soms pijnlijke werkelijkheid. 
‘Kijk boven de ellende uit, laat u niet langer raken 
door het kwaad, geef het geen kans. 
Er komt een nieuwe tijd. 
 
Daarom bracht Hij zijn leerlingen  
regelmatig samen 
om te eten, om te bidden,  
om zichzelf uit handen te geven 
voor een nieuwe wereld zonder haat. 
 
Daarom zijn wij rond Jezus verzameld 
om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan (…)  

Blijft dit doen om Mij te gedenken.  
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt. 
 
Vanuit Jezus' liefde voor de mensen 
willen wij ook verbonden blijven  
met hen die gestorven zijn (…). 
Dat zij verder leven  
in het volle licht van eeuwig leven. 
  
In vuur en vlam willen wij staan 
voor het goede dat Jezus heeft gebracht.  
Licht geven vooral daar,  
waar het koud en somber is. 
  
Mag het verhaal van Jezus in ons verder gaan, 
dat ook wij goed nieuws brengen en  
een gemeenschap vormen die vrede uitstraalt.  
 
Bevestig mensen in wat ze doen, 
geef hen nieuwe ogen om te zien, 
geef open handen om te schenken, 
geef een hart om lief te hebben, 
geef de kracht om te geloven  
in een betere wereld voor iedereen. 
 
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. 
 


