
OP DOORTOCHT 
Elke woensdag om 20 uur 
 
Aansluitend bij de gebedsviering van asdag,  
ben je welkom voor de eerste van een reeks online 
vastengesprekken. 
We laten ons inspireren door teksten die Kerk&Leven en 
kerknet ons aanbieden. Ook als je geen abonnee bent van 
het parochieblad, kan je meedoen: alle artikels 
verschijnen op Kerknet | Doortocht .  
Klik hier na afloop van de asdagviering om deel te nemen 
aan het gesprek. 
 
Elke week krijgen we een nieuw thema aangereikt in 
Kerk&Leven en op kerknet. En dus ben je ook de 
volgende woensdagen welkom in onze online 
bijeenkomst. Ga mee op doortocht en ontdek het visioen 
van Pasen. 
Klik hier, telkens woensdag om 20 uur, om deel te nemen 
aan het gesprek. 
 
   
SAMEN IN-GEBED 
Elke vrijdag om 20 uur 
 
De tocht naar Pasen duurt lang, maar we gaan hem 
samen. Elke vrijdag kan je meebidden met een 
tochtgenoot uit onze parochie in Sint-Niklaas. Dit zowel 
op onze website, op Facebook, als op YouTube. Wil je 
automatisch verwittigd worden als er een nieuw filmpje 
online komt? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. 
 
   
SAMEN EUCHARISTIE VIEREN 
Elke zondag om 10.30 uur 
 
Verbonden met de verschillende geloofsgemeenschappen 
van onze parochie, maar ook verbonden met mensen uit 
het Zuiden, delen we week na week de viering vanuit de 
Sint-Jozef kerk. 
Je blijft natuurlijk ook welkom in je vertrouwde kerk voor 
een moment van stil gebed. We zorgen telkens voor een 
blaadje met enkele teksten om mee te bidden. 

 

 

Muziek  

  

Welkom 

Ommekeer vraagt om stilte: 

nadenken over wat is  

en erkennen van wat fout loopt.  

Ommekeer vraagt om moed:  

durven loslaten en je ontdoen  

van al het overbodige.  

Ommekeer vraagt om toekomst:  

een perspectief van vrede, gerechtigheid en leven.  

 

Lied  

Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan.4 
 
 

 
 "We delen" 

de weg naar binnen  

'vasten - solidariteit' 
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Duiding bij het symbool 

Een ketting: symbool voor  

onze gemeende intenties,  

de wil om te zoeken naar wat ons verbindt  

en motiveert om samen te werken  

aan een nieuwe wereld. 

Niet alleen hier, maar ook wereldwijd. 

 

Gebed om nabijheid   

De vasten beleven  

is raakpunten zoeken tussen hemel en aarde  

en daar de vonken voelen van een hernieuwde 

relatie tussen mezelf en U, God.  

De vasten beleven is  

weet hebben dat wij broos zijn, breekbaar  

en kwetsbaar… 

Heer ontferm U… 
 

De vasten beleven is  

geloven in het visioen van God met de mensen,  

een hernieuwde schepping,  

waar ieder mensenkind voluit leven zal! 

Heer ontferm U… 
 

Goede God, onze hoop richten wij op U.  

Kom ons tegemoet en draag ons bestaan.  

Dat vragen wij U voor vandaag en morgen  

en heel deze veertigdagentijd. Amen. 

 

Gebed  

God van het Verbond, in het ritme  

van uw schepping krijgen we 40 dagen tijd  

om ons leven te bevragen en te heroriënteren.  

Mogen wij de kansen nemen om in ons bestaan 

hemel en aarde te laten raken,  

vonken van gerechtigheid laten ontspringen  

en bevrijding mogelijk maken. 

Dat er leven kan komen in overvloed  

voor iedereen,  

We vragen het U, samen met Jezus,  

uw Mensenzoon, ons voorbeeld. Amen. 

 

Bij Aswoensdag anno 2021   

Pastor Jan De Nil 



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  

Inleiding op de lezingen 
De profeet Joël nodigt ons uit om naar de maatschappij 

te kijken met ons hart. Het is voor Joël geen individueel 

gebeuren, maar een opdracht voor de hele gemeenschap 

met het oog op maatschappelijke veranderingen. 

 

Jezus neemt de drie vormen van joodse godsvrucht  

op de korrel: het geven van aalmoezen, het gebed  

en het vasten.  

Zo inspireert Hij ons tot structurele veranderingen  

en kunnen we ons afvragen:  

wat betekent dit voor ons land?  

Wat betekent dit voor Bolivia, Congo, Israël/Palestina,  

de landen waarmee Broederlijk Delen ons dit jaar  

een spiegel voorhoudt. 

 

Lezing Joël 2, 12-18  

 

Een stukje orgelmuziek 

 

Evangelie    Matteüs 6, 1-6. 16-18   

 

Voorbeden 

Laten wij bidden voor de Kerk,  

het 'volk van God onderweg',  

waartoe ook wij behoren: 

dat ieder van ons zijn gaven ten dienste stelt  

aan de gemeenschap,  

dat wij elkaar bemoedigen en bevestigen  

in het goede,  

dat wij opkomen voor rechtelozen en stemlozen, 

veraf en dichtbij.  

 

https://www.sintjozeftereken.be/bestelling-solidaire-soep.php
https://www.sintjozeftereken.be/bestelling-solidaire-soep.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7K6GWiLQ9ETohqBLKq5wo8bKX9RF0FCiwvgczDA2eqKhGrA/viewform?fbzx=1982215749169531006
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7K6GWiLQ9ETohqBLKq5wo8bKX9RF0FCiwvgczDA2eqKhGrA/viewform?fbzx=1982215749169531006
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7K6GWiLQ9ETohqBLKq5wo8bKX9RF0FCiwvgczDA2eqKhGrA/viewform?fbzx=1982215749169531006
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7K6GWiLQ9ETohqBLKq5wo8bKX9RF0FCiwvgczDA2eqKhGrA/viewform?fbzx=1982215749169531006


Waar er liefde is, ja daar is God.  
Waar er liefde is, daar is God nabij. 
    
Laten wij bidden om geloof en moed voor onszelf: 

dat wij in deze veertigdagentijd, 

tijd maken voor gebed en bezinning, 

dat wij het risico van verzoening  

en vergeving aangaan 

en solidair met hen die op ons rekenen. 

Waar er liefde is, ja daar is God… 
 

Laten wij bidden dat wij in deze vastentijd 

voldoende aandacht mogen hebben 

voor de zorgen en problemen van anderen. 

Waar er liefde is, ja daar is God… 
 

Een kruisje voor elkaar 
We kunnen dit jaar dus geen askruisje uitreiken. 

Thuis echter nodigen wij u uit om elkaar een  

kruisje te geven of dat u dat kan doen  

bij uw knuffelcontact.  

Als teken van onze bereidheid  

om deze 40-dagentijd in te zitten,  

in verbondenheid en solidariteit. 

Terugvallen op wie we maar zijn als mens, 

uit stof en as opgestaan, uit klei geboetseerd 

en tegelijk bezield met de adem van God. 

Het moet voldoende zijn.  

We moeten ons geen grotere maat aanmeten.  

Zo mogen we met onszelf leven, 

mogen we een ander toegewijd zijn. 

  

Een stukje orgelmuziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen  Kris Gelaude 

Vasten. 

Niet nog meer, nog groter. 

Maar net andersom. 

In kleine dingen vreugde kennen. 

En die uitstralen als mens van vuur, 

van deemoed en van aarde. 

 

Vasten, 

tot het aan je ziel knaagt. 

En het diepste weten 

weer is blootgelegd. 

Zodat geen ander brood 

door onze handen gaat dan het gedeelde. 

 

Vasten. 

Hongeren naar kwaliteit 

om vaste grond te vinden. 

En voetje voor voetje 

de lange weg te leren gaan 

van leven door sterven 

naar duizendvoudig leven. 

Uit psalm 103  

Mannen 

Zo hoog als de hemel is boven de aarde 

welft zich zijn genade over hen 

die eerbied hebben voor Hem. 

 

Vrouwen 

Als een vader die zich over zijn kinderen ontfermt, 

zo gaat de Eeuwige met ons om. 

 

Mannen 

Hij kent ons en weet dat wij gemaakt zijn 

uit het stof van de aarde. 

 

Vrouwen 

Wij mensen, onze dagen zijn als gras, 

als bloemen op het veld, 

door de wind bewogen en snel verwelkt. 

 

Samen 

Maar de liefde van de Eeuwige,  

blijft voor hen die zijn verbond bewaren, 

zijn woord ter harte nemen en het volbrengen. 

 

Lied  

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U 
een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 

Slotgebed  

Nu deze vastentijd ons bij de wortels brengt 

van uw bevrijdend woord en het evangelie  

voluit laat spreken, bidden wij om uw stuwende 

kracht, God. Doe ons uitgroeien tot mensen 

naar uw beeld en gelijkenis 

om gedurfde stappen te zetten 

die naar vervulling leiden. Amen. 

 

Zending en Zegen  

 


