
OVERZICT VEERTIGDAGENTIJD 
Een dagelijkse theelepel inspiratie is te vinden  
in de kalender van Broederlijk Delen: mee te nemen  

voor €2,5 in de kerk. Voor een dagelijkse digitale  
bezinning: intekenen via: www.ignatiaansbidden.org 

 

Woensdag 1 maart 2017 
Aswoensdagvieringen om 10u30 en om 19u30. 
 

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. 
 

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 boterham 

mee om samen het Laatste Avondmaal te gedenken.  
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 viering. 

Daarna rapen we paaseieren.  

Lied   

Die ons "mijn volk" ooit hebt genoemd, 
een weg beloofd hebt uit de doem, 
hoe zullen wij, zo zwak en klein 
uw stem in deze wereld zijn? 
"Ik zal er zijn", zo is uw naam, 
dat moet genoeg zijn om te gaan. 
 
Uw adem, geest die in ons leeft 
die ons haar vuur en warmte geeft 
zij opent toekomst, maakt ons één 
zij smelt wat koud is, hard als steen. 
Vervul ons met een warme gloed 
die met ons hart een wonder doet. 
 
Welkom 
“Al zou een moeder kaar kind vergeten, Ik vergeet 
u nooit”, zegt God.  
Als wij hier vandaag weer samen komen om te bid-
den, dan willen wij er ons van bewust worden dat 
wij leven in verbondenheid met God. Wij durven 
geloven dat Hij ons nooit in de steek laat, ook al 
hebben we soms een andere indruk. Jezus zegt tot 
elk van ons: “maak je geen zorgen”. 
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 Ik vergeet u 
nooit ! 

http://www.ignatiaansbidden.org./
http://www.sintjozeftereken.be/vasten.php
http://www.sintjozeftereken.be/vasten.php


Bidden om Gods nabijheid  
God, 
wij komen hier zo maar naar U 
met alles wat ons vandaag bezig houdt, 
onze vreugden en onze zorgen. 
Zoals een kind naar zijn mama loopt, 
zo willen wij genieten van uw nabijheid. 
Laat ons voelen dat Gij hier bij ons zijt, 
dring door tot in het diepste van ons hart, 
opdat wij durven geloven in uw liefdevolle zorg 
voor ieder van ons. 
Amen. 
 
Loflied 

Gebed  
God, hemelse Vader en Moeder, 
aan mensen die angstig zijn en bezorgd, 
verzekert Gij  
dat niemand buiten uw aandacht valt. 
Sterk ons als wij kleingelovig zijn 
en voed ons vertrouwen 
met de wijsheid van uw Woord, 
ons gebracht door Jezus, uw Zoon. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De profeet Jesaja is kort en duidelijk: God ver-
geet ons nooit. En Jezus vertelt ons in de Bergre-
de: uw hemelse Vader weet wat jullie nodig heb-
ben. Leef daarom zijn koninkrijk in gerechtigheid. 
 
Eerste lezing  
 Jesaja 49, 14-15  
 

Orgel    
 

Tijd voor de kinderen 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat God doet dat is welgedaan, 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet in vreugd' en leed: 
zijn vaderlijk ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 
Wat God doet dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven, 
als God mij leidt, kan ik de tijd 
van duisternis verdragen, 
ik zal zijn licht zien dagen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 
 
 

Zondag 12 maart: 

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). 

Dank je wel!! 



Gebed om vrede en vredewens 
God, Gij wordt het niet moe bekommerd te zijn  
om uw mensen en uw schepping. 
Wij mogen dat ontvangen  
als een kostbaar geschenk; 
wij kunnen genieten van al wat goed en mooi is. 
Laat zo uw vrede in ons zijn 
als een onverwoestbaar teken van hoop. 
Laat zo uw kracht in ons groeien 
om die vrede te delen met elke mens. 

 
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 

 

Slotgebed 
God,  
hoezeer Gij bezorgd zijt om heel uw schepping 
kunnen wij niet vatten. 
Wij meten U naar menselijke maatstaven. 
Leer ons iets meer te lijken op U. 
Leer ons meer te vertrouwen op U, 
zodat wij iets van U kunnen uitstralen, 
zoals de vogels in de lucht  
en de bloemen op het veld. 
Dat wij U laten mens worden 
in deze tijd en in deze wereld, 
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon.  
Amen. 
 

Om in stilte bij te bidden 

“Ik ben er voor jou,” 
zegt God, 

“en Ik zal er altijd voor je zijn.” 

Evangelie   Matteüs 6, 24-34  
 

Homilie 
 

Voorbeden   
De zorgen voor de dag van morgen  
maken ons hart vaak onrustig. 
Daarom bidden wij om meer vertrouwen  
in de blijvende zorg van onze hemelse Vader. 

Kinderen en jonge mensen hebben hulp nodig 
om God te leren kennen en van Hem te houden. 
Daarom bidden wij voor ouders,  
leerkrachten en opvoeders, 
dat zij de liefde van God kunnen voorleven. 
 

Ga met ons door de dagen ... 
 

Zieken en mensen in nood 
zijn soms alleen op zichzelf aangewezen. 
Daarom bidden wij voor de mensen rondom hen, 
dat zij de nood van anderen zien 
en er in slagen die mensen te helpen. 
 

Ga met ons door de dagen ... 
 

Allemaal hebben wij het nodig 
om God telkens opnieuw nabij te voelen. 
Daarom bidden wij voor elkaar, 
dat wij in deugddoende vriendschap, 
in een luisterend oor en helpende handen  
Gods zorgende liefde aan het werk mogen zien. 
 

Ga met ons door de dagen ... 
 

Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God, 
die er voor ons wil zijn, 
die naar ons luistert, 
die ons nabij wil zijn. 
 

Wij geloven in Jezus, 
die Mens is geworden, 
die oog had voor kwetsbare mensen, 
die niemand in de kou liet staan. 
 

Wij geloven in de heilige Geest 
die ons bezielt om Jezus na te volgen. 
 

Wij geloven ook in de mensen om ons heen, 
dat zij zoeken naar geluk, 
dat zij door U, God, bemind worden. 
 

Wij geloven ook in ons eigen leven, 
en dat Gij, God, ons bemoedigt en beschermt. 
 

Wij geloven dat Gij ons allen  
een leven hebt gegeven,  
dat sterker is dan de dood. Amen. 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/fotodatabank/large/74354/


Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, 
Jezus heeft uw zorg voor ieder van ons 
uitgedrukt in het breken en delen van brood. 
Dat willen wij hier ook opnieuw doen. 
Zegen daarom onze gaven van brood en wijn, 
zodat we daarin uw liefde en uw zorg voor ons 
mogen ontvangen en delen met elkaar. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Gij God, aan wie wij in ons daagse doen 
achteloos voorbijlopen als waart Gij niet - 
die wij kunnen missen wanneer het ons goed  
en voor de wind gaat - 
aan wie wij twijfelen wanneer het tegen zit en 
de nood aan de man komt. 
 

God, dieper in ons leven dan we vermoeden, 
meer met ons begaan dan we beseffen, 
meer onze toekomst dan we verwachten, 
 

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. 
Wij willen u loven en prijzen met deze woorden: 
 

Heilig, heilig, heilig ... 
 

Gij, God, zijt geheel tot uw recht gekomen 
in Jezus van Nazaret, 
de zoon van Jozef en Maria. 
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, om hun beroep of gedrag 
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 een 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: 
 
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. 


