
Zegen  

God verlangt van ons  

geen records of staande ovaties. 

Enkel de bereidheid  

om de komende veertig dagen 

dat beetje verder te gaan  

en onze grenzen te verleggen 

naar meer rechtvaardigheid,  

waarheid en vrede 

in onze omgeving en in de hele schepping. 

 

Daartoe wil Hij bij ons zijn en blijven 

als een zegen en troost  

in moeilijke momenten 

als +Vader, +Zoon en +heilige Geest. +Amen 

De vastenfolder met info over wat in onze parochie 

zoal gebeurt in deze 40-dagen-

tijd wordt 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. 

De VASTENKALENDER  

van Broederlijk Delen  

is mee te nemen  

voor €2,5. 
 

  

Zondag 8 maart DELEN we  

eten, verbondenheid, muziek, … met elkaar 

tijdens het Solidariteitsmaal.  

Noteer je naam als je erbij kan zijn! 

Nog dit: 

• Kan / wil jij een aperitiefhapje meebrengen? 

Iets zelfgemaakt of iets gekocht bv van de 

wereldwinkelstand … om samen te delen... 

• Of wil je koekjes bakken voor bij de koffie?  

Het recept vind je bij het koffiehoekje 

• Kan jij helpen om eten klaar te maken  

of de zaal te zetten op zaterdag 7 maart  

in Ons Huis vanaf 10u? 
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Muziek 
Ondertussen worden kaders met woorden aangebracht 

en bij het kruis gezet 

 

 

Lezing Joël 2,12-17 

De Heer zegt:  

‘Ik wil dat jullie mij weer gehoorzamen. 

Ga vasten, en laat je verdriet en je tranen  

aan Mij zien. 

Jullie moeten naar mij luisteren. 

Dat moeten jullie niet alleen beloven,  

maar ook echt doen. 

Misschien krijg Ik medelijden,  

en zal Ik mijn plan veranderen. 

Dan zal Ik weer iets op het land laten groeien, 

en dan hebben jullie weer graan en wijn  

om te offeren. 

Want Ik ben een goede God.  

Ik ben vol liefde en geduld. 

Ik ben trouw,  

en Ik houd er niet van om mensen te straffen.’ 

 

Welkom 

 

Gebed om ontferming en nabijheid 

Heer, in deze vastentijd vragen wij U:  

help ons om vast-er te worden in de liefde, 

om mensen te worden die  

met een goed en warm hart  

naar anderen toegaan.  

Wij bidden U, verhoor ons Heer.  

 

Heer, in deze veertigdagentijd vragen wij U:  

help ons om alles wat de liefde in de weg staat, 

op te ruimen, 

zodat we met Pasen echt mensen geworden zijn. 

Wij bidden U, verhoor ons Heer.  

 

Heer, in deze veertigdagentijd bidden wij U:  

help ons om niet enkel de mensen  

rondom ons graag te zien,  

maar ook de mensen veraf,  

zeker de armen en zieken 

Help ons om te delen van onze overvloed.  

Wij bidden U, verhoor ons Heer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litaniegebed 

Laten we bidden: 

 

God, 

Geef ons honger naar: V ergeven  

Geef ons honger naar: E erlijkheid  

Geef ons honger naar: E envoud  

Geef ons honger naar: R edden  

Geef ons honger naar: T alent  

Geef ons honger naar: I deaal  

Geef ons honger naar: G astvrijheid  

Geef ons honger naar: D elen  

Geef ons honger naar: A andacht  

Geef ons honger naar: G unnen  

Geef ons honger naar: E enheid  

Geef ons honger naar: N adenken  

Geef ons honger naar: T egemoetkomen  

Geef ons honger naar: IJ ver 

Geef ons honger naar: D ankbaarheid 

 

Opdat wij vast-er worden in liefde. Amen 

 

Lied  

 

 

 

 

 

 

Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
 

Laat uw naam ons leven worden … 

 



Luisterlied  Ubuntu (Tourist LeMC) = Ik ben omdat 

Wij zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=qqhrQ1B25z8 

 

Ik ben omdat wij zijn …dat betekent Ubuntu 

 

Het leven is een lotto 
Ik maak er een sport van 
Ik trek even geen foto 
Filter niks van de realiteit 
Ieder heeft zijn rampspoed en 
Iedereen zijn zegening 
Aan de tafel der verdoemden 
Wordt er honing en melk gemist 
Ooh je bent wie je ontmoet 
Kom je ooit jezelf tegen 
Terug naar de bron, andere tijd 
Oude bekenden van mekaar 
Laten we ons verhaal en wat menselijkheid delen 
Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt 
 
Citaat: ik ben omdat wij zijn 
Kennen we mekaar 
En ooit beseffen wij 
De wind raakt ons allemaal 
 
Je hebt zoekers naar geluk 
Je hebt zoekers naar rijkdom. 
Je hebt zoekers naar problemen. 
Il faut de tout pour faire un monde. 
We zijn chemie met teveel praat 
We hebben muziek in de borst 
Zij die leven om te haten 
Oh kill them with love, kill them with love 
 
Ik ben omdat wij zijn 
Meer dan de som der delen 
Terug naar de bron, andere tijd 
Oude bekenden van mekaar 
Laten we ons verhaal en wat menselijkheid delen 
Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt 
 
Citaat: ik ben omdat wij zijn 
We begrijpen mekaar 
En ooit herinneren wij 
Wind raakt ons allemaal 
Het is niet erg,  
nee 
Ooit vinden we  
mekaar terug 
De wind raakt ons  
allemaal. 
 

 

 

 

Lied 

 

Palmtakjes verbranden als teken van berouw 

We legden hier vooraan enkele verdorde takjes. 

Ze herinneren ons aan het groene takje  

dat de duif naar Noach bracht. 

Groene takjes als een teken  

van een vruchtbare wereld, 

van nieuwe kansen op een betere toekomst  

voor alle mensen. 

 

Maar soms lieten we de takjes gewoon verdorren, 

lieten we mooie kansen onbenut.. 

We verbranden deze dorre takjes 

met het goede voornemen het anders te doen. 

Daarom vragen we  

om moed en doorzettingsvermogen 

om het in deze veertigdagentijd beter te doen. 

 
 de takjes worden verbrand 

https://www.youtube.com/watch?v=qqhrQ1B25z8


We verbranden palmtakken als teken van berouw. 

Ze herinneren ons aan Palmzondag,  

aan het enthousiasme van het voorbije jaar. 

Want we roepen wel gemakkelijk  

'Hosanna' voor vernieuwende ideeën 

maar vervallen daarna zo dikwijls in onze oude, 

gemakkelijke plooien. 

Met dit gebaar vragen we  

om moed en doorzettingsvermogen 

om het in deze veertigdagentijd beter te doen. 
 er worden takjes bij gelegd 

 

Door het oude, verdroogde te verbranden 

ontstaat er vuur, licht en warmte 

Zo dromen wij ervan dat deze veertigdagentijd 

een zoektocht zou worden naar een nieuwe adem. 

Dat we inspiratie vinden  

in onze Bijbelse geloofstraditie, 

in de veertigdaagse tocht naar Pasen. 

Dat we begrip en troost vinden  

bij onze zwakheden, 

maar ook creativiteit en enthousiasme 

om vanuit die vernieuwde vlammen  

een licht te zijn voor de mensen rondom ons. 

Daarom vragen we  

om moed en doorzettingsvermogen 

om het in deze veertigdagentijd beter te doen. 
 er worden takjes bij gelegd 

 

Evangelie  Matteus 6; 1-6.16-18 

Jezus zei: ‘Let op!  

Je moet doen wat God van je vraagt. 

Maar je moet dat niet doen  

om op te vallen bij de mensen. 

Anders zul je geen beloning krijgen  

van je Vader in de hemel.  

Als je arme mensen geld geeft,  

laat dat dan niet aan iedereen weten. 

Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt.  

En hij zal je belonen. 

 

Als je bidt, laat dat dan niet aan iedereen zien. 

Als je gaat bidden,  

ga dan je huis in en doe de deur dicht. 

Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden. 

Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt.  

En hij zal je belonen. 

 

Als je een dag gaat vasten uit eerbied voor God, 

laat dat dan niet aan iedereen weten. 

Als je een dag gaat vasten, houd het dan geheim. 

Was en verzorg je gezicht. 

Dan merkt niemand het, behalve je Vader. 

Hij ziet wat er in het geheim gebeurt.  

En hij zal je belonen. 

 

 

Stilte 

Laat ons twee minuten in stilte zijn, 

om heel concreet voor onszelf te beslissen 

wat we in de komende 40 dagen anders willen 

doen. 

Deze vragen zetten ons misschien op weg: 
 

• Hoe zie ik mezelf vast-er worden in de liefde? 

• Hoe kan mijn liefde anderen ten goede komen? 

• Voor wie of wat wil ik de komende vastentijd 

in het bijzonder bidden of aandacht geven/

vragen? 
 

Wie dit wenst kan deze intentie op een kaartje  

noteren, deze worden dan volgende zondag  

in de voorbeden meegenomen. 

 

Zegening van de as 

Van stof en as zijn we. 

We zullen wegwaaien,  

verstuiven naar de vier windstreken. 

Maar tegelijk zijn we van Jouw adem, God,  

adem na adem. 

Leer ons gelukkig te leven  

door vast-er te worden in liefde. 

 

Dat wij de grenzen van elkaar aanvaarden. 

Dat wij elkaar het leven gunnen  

en elkaar helpen leven. 

Maak ons bereid tot delen van tijd en bezit. 

Richt ons hart op Jou,  

onze oorsprong en onze bestemming. 

Stof zijn we en stof worden wij. 

 

Mogen water en stof vermengen,  

vruchtbaar zijn en leven brengen. 

In uw naam. Amen. 
 de as wordt gezegend met doopwater 
 

We nodigen jullie uit om het askruisje te ontvangen, 

symbool van onze kwetsbaarheid en verbondenheid  

met al wat is, een zegen op onze weg. Want:  

"Mens ben je, bezielde stof, 

Gods wonder". 

 

 

 

 

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, in eeuwigheid. Amen  


