
40 dagentijd 2020 
 

Vastenkalender te koop aan € 2,50 
om elke dag even stil te worden! 

 
Deel je mee op onze deeltafel? 

 
VIEREN OP ZONDAG  
Zondag 15 maart : 3e z. van 40-dagentijd:  
viering met het kruis van de passie in ons midden. 
Zondag 22 maart: 4e z. van 40-dagentijd:  
Zondag 29 maart: 5e z. van 40-dagentijd: 
viering met Jong Gaudeamus en  
Eerste Communicanten 
 
FEEST SINT-JOZEF Donderdag 19 maart  
19u30: onze patroonheilige danken en eren  
in de Sint-Jozefkapel van de Smisstraat.  
Aansluitend is er een drink ter zijner ere. 
  
DE PASSIE: Zaterdag 04 april!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staanplaatsen zijn gratis, zitplaatsen op de tribune 
te koop via www.depassie.be 
 
GOEDE WEEK:  
Palmzondag: 5 april om 10u30 met gewijde 
palmtakjes. 
Verzoeningsviering: dinsdag 7 april om 19u30. 
Witte Donderdag: donderdag 9 april om 19u30. 
Goede Vrijdag: vrijdag 10 april:  
- om 15u00: kruisweg in kapel O.L.V. Halle  
(hoek Kapelstraat en Dendermondse steenweg). 
- om 15u00: kruisweg in Sint-Jozefkerk. 
- om 19u30: met het koor Fiori Musicali. 
 
PASEN: 
Zaterdag 11 april: Paasviering om 20u:  
met aansteken van het vuur en de nieuwe paaskaars  
én met doop van Madelon, mama van drie kinderen  
en vormsel van Hiëronym.  
Dit alles samen met het Sint-Ceciliakoor. 
 
Zondag 12 april: Gezinsviering om 10u30: 
met samenzang en aansluitend paaseieren zoeken  
in de tuin van de pastorij. 
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8 maart 2020 - a-jaar 



We DELEN  

  Roeping  

    Visioen 

      Belofte 

 waartoe de bijbellezingen ons vandaag  

 inspireren. 

 
 
Intredemuziek 
Robbe, de broer van vormeling Thor, 
deelt doedelzakmuziek 
 
Welkom 
 
Stiltemoment 
 
Gebed om nabijheid 
God wil met ons een nieuwe wereld 

bouwen, waar iedere mens gerespecteerd 

wordt. Laten we bidden: 

 
Er gebeuren soms  

schrikwekkende of mensonwaardige dingen. 

Open ons hart en ons verstand, God, 

voor wat óók gebeurt: 

mensen die zich inzetten ten einde toe. 

Dat onze ogen open gaan 

voor die flitsen van een nieuwe wereld. 

 

Dat wij ons niet laten intimideren 

door wie de macht hebben, 

dat wij vindingrijk zijn: vrede stichten,  

recht doen en de kleinste kans benutten. 

Dat onze ogen open gaan 

voor die flitsen van een nieuwe wereld. 

 

Dat wij de moed niet verliezen, 

dat wij elkaar niet wantrouwen, 

dat wij geloven in uw woord dat niets  

onmogelijk is bij U, God. 

Dat onze ogen open gaan 

voor die flitsen van een nieuwe wereld. 

 

Muziek om bij na te denken  

wordt gedeeld door Eline, kleindochter 

van Jeannine DP, op klarinet. 

 

Openingsgebed 

God, wij zijn hier samen  

bij het begin van de 40-dagentijd.  

Wij willen het goede doen  

door met elkaar te delen. 

Daar wilt Gij ons 

bij helpen en wij 

willen dat doen,  

vanuit uw kracht. 

Amen. 

 

 

Slotgebed 

Goede God, 

wij mochten hier samen zijn,  

rondom het kruis van verbondenheid, 

rond uw woord en uw tafel. 

Wij willen elkaar delend nabij blijven, 

met Jezus die ons inspiratie geeft. 

Gij bewaart ons in uw liefde.  

Amen. 

Mededelingen  

 

Zending en zegen 

 

Muziek   

Robbe deelt terug doedelzakmuziek en begeleidt 

ons meer naar de zaal van Ons Huis voor het  

solidariteitsmaal, voor wie is ingeschreven. 

Wil jij helpen om de info voor 

de veertigdagentijd en Pasen 

mee te verspreiden aub?  

Neem een stapeltje van de 

vastenfolders 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 deeltafel. 

Wist je dat? 

...we deze 40-dagentijd telkens aan enkele mensen 

vragen om bij de offergang de gaven naar voor te  

brengen? 

… de themawoorden uit de lezingen in deze tijd 

centraal staan en we ze daarom aanbrengen  

bij de intrede? 

… we je uitnodigen om een intentie neer te 

schrijven die we in de volgende viering als 

voorbede meenemen? 

...je zelf iets mag meebrengen om 'te delen':  

plaats het op de deeltafel en kijk  

of er ook voor jou iets ligt. 

WANT: 

 

De VASTENKALENDER  

van Broederlijk Delen  

is mee te nemen voor €2,5. 

Dagelijks even stilstaan 

en delen met mensen  

ver en dichtbij... 



Gebed om vrede 

God, wij willen wel vrede, 

maar merken aan onszelf dat het soms  

zo moeilijk is om elkaar nieuwe kansen te geven. 

Maar wij vertrouwen dat Gij ons helpt 

zodat uw vrede een beetje dichterbij komt. 

Mogen wij daarvoor open staan. Amen. 
 

Wensen wij elkaar die vrede toe door elkaar een knipoog 

te geven, een knikje te maken, of een elleboogstootje. 

(dus géén handdruk deze keer). 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

Accordeonmuziek wordt gedeeld door Emma,  

kleindochter van Lieve DP 

Om in stilte te lezen  Kolet Janssen 

Een waar gebeurd verhaal in een selfservice restaurant: 
 

Een dame gaat aan een tafeltje zitten met een 

dampende kom met soep op haar dienblad.  

Dan merkt ze dat ze vergeten is een lepel mee te 

nemen en gaat er een halen.  

Maar wat een verrassing als ze terugkomt: er zit een 

zwarte man op haar plaats! Hij lepelt met plezier de 

soep naar binnen. Wat een lef! denkt de dame. Hij ziet 

er best vriendelijk uit, maar ik ga me toch niet laten 

doen. Ze gaat tegenover hem zitten en trekt de kom 

met soep naar zich toe. Ze stopt haar lepel erin en 

begint te eten. De zwarte man trekt de kom met soep 

weer een beetje dichter naar zich toe, zodat de soep in 

het midden tussen hen beiden staat.  

Zwijgend eten ze allebei van de soep.  

Daarna staat de zwarte recht, doet teken dat de dame 

moet blijven zitten, en haalt een grote portie frieten  

met twee vorken.  

De dame glimlacht en samen verorberen ze de frieten. 

Dan zegt de man ‘dank u wel’ en gaat weg.  

Ook de dame wil verdergaan. Ze reikt naar haar handtas 

die ze aan de stoelleuning had gehangen, maar merkt 

tot haar schrik dat haar handtas weg is.  

Die zwarte was dus een dief… Ze kijkt of ze hem nog 

kan vinden tussen de mensen, maar ziet dan opeens 

iets waarvan ze nog veel meer schrikt. Twee tafeltjes 

verderop, aan precies hetzelfde raam als waar ze nu zit, 

hangt haar handtas aan een stoel. Op het tafeltje ervoor 

staat een kom met soep, die niet meer dampt… 

 

 

Inleiding op de lezingen 
Met Jezus op de berg beleven we  

een topervaring: het verhaal wil ons 

kracht geven in ons leven. 

 

Een moment met de kinderen 

 

Evangelie    Matteüs 17,1-9 

We maken onze drie kruisjes:  
Jezus, ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek over jou. 

Jezus, ik hou van jou. 

 

Homilie 

 

Muziek 

Gitaarmuziek wordt gedeeld door  

vormeling Wietse. 

 

Voorbeden 
We lezen enkele intenties die uit onze  

gemeenschap komen  

en in ons midden werden gebracht. 

 

Ik wil bidden ... 
 

Wie graag ook een intentie neerschrijft, vindt op 

de deeltafel achteraan kaartjes en schrijfgerief. 

Er staat ook een mandje om het kaartje in te 

leggen, zodat we deze gebeden volgende week 

kunnen voorleggen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de God van het Verbond, 

wiens naam is: ‘Ik ben er voor jou’. 

 

Ik geloof in de God van Jezus, 

Als een Vader met ons op weg,  

naast ons in goede momenten, 

ons dragend als het moeilijk wordt. 

 

Ik geloof in Jezus, 

Die van zichzelf kon zeggen: ‘Ik ben de Weg”. 

 

Hij is onze reisgezel, een vriend onderweg, 

de betrouwbare gids die zijn leven geeft 

opdat niemand onderweg zou bezwijken. 

 

Ik geloof in de Geest, 

de stille, ongeziene kracht op onze levensweg. 

Hij houdt Gods licht brandend. 

 

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg, 

van mensen die blijven geloven  

in breken en delen. 

Ik geloof dat wij samen op weg zijn  

naar leven ten volle als een eeuwigheid. 



Kruisjes van ouders voor de vormelingen 

 

Zegengebed  en zegening met wijwater  

 
25 kinderen worden bij hun naam geroepen.  

Zij maken een boog rond het altaar.  

Eén van de ouders komt bij hen staan 

(+ misblaadje). De ouders bidden samen  

het gebed. 

 

Gebed door de ouders samen 

God, wij hebben onze kinderen laten dopen. 

Gij blijft hen omringen met uw liefde,  

ook nu ze groter worden, 

ook in moeilijke dagen,  

ook wanneer de wereld hard en koud is. 

Het kruisje dat wij toen gaven,  

geven wij vandaag als teken  

dat wij onze kinderen willen voorgaan  

in alles wat goed is en leven geeft. 

Zo wordt Gij zichtbaar, God.  

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 kunnen de mensen van Congo, Senegal  

en Colombia hun plannen realiseren tegen armoede  

en onrecht. En tegelijkertijd roept Broederlijk Delen  

ook op om dicht bij huis te delen.  

Dank voor je bijdrage. 

 

Zoals elke zondag brengen wij brood en wijn  

in ons midden om het straks te delen zoals Jezus 

deed. Daarom vragen we een 5-tal mensen om de 

schalen met hosties, de kannetjes en de beker naar 

voor te brengen. 

 

Ondertussen wordt muziek gedeeld door  

vormeling Merijn op gitaar (Love yourself) 
 
Gebed over de gaven 

Goede God, 

brood en wijn werden hier op tafel gebracht. 

Ze komen voort uit het graan van de velden  

en de druiven van de wijnstok. 

Ze willen teken zijn van ons breken en delen. 

Laten we steeds opnieuw kiezen  

voor het delende leven zoals Jezus ons voordeed. 

Amen. 

 

Bidden 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, Vader, Moeder, 

wij zeggen U dank om alles wat in ons leven  

zin en betekenis, toekomst en uitzicht geeft. 

Gij nodigt ons daartoe uit 

en toont ons de weg ernaar in Jezus, uw Zoon. 
  

Gezegend is Jezus die gekomen is 

in uw naam, onze God en vader. 

 

Hij roept ons op om zijn weg te gaan, 

om te leven zoals Hij 

en ons te verbinden met U, met elkaar, 

met de natuur en met onszelf. 

  

Die laatste avond van zijn leven, toonde Hij  

nogmaals hoe breken en delen leven geeft ….  
voor deze instellingswoorden gaan we recht staan. 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Uw dood gedenken wij, 

uw opstanding belijden wij, 

uw toekomst verwachten wij. 
  

Door zijn leven en sterven  

werd Jezus voor ons een bijzonder mens 

die in woord en daad getuigde van uw liefde 

en nog steeds ons nabij blijft. 

 
Zend daarom God, uw Geest  

hier in ons midden.  

Dan kunnen wij ervaren wat het zeggen wil 

met U en met elkaar verbonden te zijn  

in uw Koninkrijk. 

  

En wij vragen om blijvende verbondenheid  

met hen die gestorven zijn (…). 

 

Voor hen en voor ons allen  

bidden wij tot U met de woorden van Jezus: 

 

Onze Vader wordt gedeeld  

door de stem van Marieke 
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. 


