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Woord ons gegeven, God in ons midden,  
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.  
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome  
Zie ons gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven,gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen t’rug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik u horen mag met hart en ziel. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom en duiding 
Beste mensen, vandaag begint de vasten. 
Vasten, wat moeten we daarmee? 
Als we naar onze wereld kijken 
met het onheil dat overal gebeurt, is het duidelijk: 
er moet iets keren of het loopt slecht af. 
Soms zou je liefst je hoofd in het zand steken, 
je afschermen van al die problemen. 
Maar dat kan niet. 
De boodschap die Jezus in de wereld bracht,  
daagt ons ook vandaag uit. 
Begin al maar met je eigen hart te keren. 
 
… 

ASWOENSDAG  

10 FEBRUARI 2016  
 

 "Keer je  

binnenstebuiten" 



Inheemse en boerengemeenschappen  
in Colombia geven ons een duwtje in de rug. 
De bastón, hier vooraan, brengt hen aanwezig. 
Deze bastón verzamelt vrouwen, mannen,  
kinderen om weerstand te bieden  
aan wat hen bedreigt. 
En herinnert er ons aan 
dat leven in verbondenheid sterker is  
dan de negatieve krachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moment van inkeer 
'Gedenk dat je stof bent  
en tot stof zult terugkeren'. 
Wees je bewust dat de aarde je moeder is, 
dat je lichaam kwetsbaar is, 
de natuur een wankel evenwicht… 
 

Enkele palmtakjes worden in de stenen schaal gelegd 
en aangestoken met het vuur van de paaskaars. 
Tijdens de verbranding is er orgelmuziek. 

 
Openingsgebed om samen te bidden 
God van gisteren, vandaag en morgen, 
vol van verwachting zijn wij naar hier gekomen 
bij het begin van deze veertigdagentijd. 
Wij willen ons omkeren naar Jou,  
onze hoop richten op Jou. 
Kom ons tegemoet, God 
draag ons bestaan, vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 
Eerste lezing R. Tagore  
Ik ben een bedelaar… 
 
Lied ZJ 527  
Bekleed u met de nieuwe mensen  
houdt u naar de Heer gewend, 
Maak u gereed en blaakt van vuur:  
verwacht zijn uur! 
 
Hebt gij niet van die dag gehoor  
dat God zal richten met zijn Woord, 
Zo doet dan heden aan de tijd: gerechtigheid! 
   
Kindvriendelijk moment  
 
 
 

Aswoensdag 10 februari 2016 
Viering om 10u30 én om 19u00  

met askruisje. 
 

Zondag 14 februari 2016 

10.30 u: Viering "liefde blijft" 

en eerste zondag van de veertigdagentijd 
 

Zondag 21 februari 2016 

10.30 u: Derde instapviering met  

eerstecommunicanten  

15.00 u: Benefietconcert 
 

Zondag 28 februari 2016 

Na de viering: kans tot geloofsgesprek in de  

pastorij of vergaderzaaltje Ons Huis tot 14.00 u. 

Graag zelf boterhammen meebrengen. 

Wij zorgen voor koffie, thee, water, … 

Zorgen jullie mee voor een fijn  

en openhartig gesprek? 
Het uitgangspunt is een schilderij van Luc Blomme, 

die zijn prachtige werken in onze kerk tentoonstelde  

in de voorbije Advents- en Kerstperiode.  

Vanuit geprojecteerde beelden willen we in  

verstaanbare taal uitwisselen wat ons ten diepste ter 

harte gaat. Volgende waarden kunnen bv. ter sprake 

komen: zich aangesproken weten, zorg dragen voor,  

opstandigheid, zingeving, houvast vinden,  

bestaans(on)zekerheid, … 

Voor meer info:  

Jan Van den Branden, 03 777 37 48,  

Agnes Maes, agnesmaes@msn.com  of  

Lieve Van Driessen, 0479 50 77 04. 

Het is voor ons praktisch dat je je deelneming  

bevestigt op het parochiesecretariaat:  

03 776 11 07, secretariaat@terekenparochie.be 

of via de lijst in de kerk. 

mailto:agnesmaes@msn.com
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Bouwen aan liefde die het wint van haat 
Geloven in de liefde, een zon die nimmer ondergaat  
Uw hand in mijn hand… 
 
Slotgebed 
Levende God,  
deze veertigdagentijd is ons gegeven  
als een heilige tijd, 
een tijd van omkeer en verandering. 
Roep ons bijeen,  
roep ons weg uit een oppervlakkig leven,  
gericht op uiterlijkheden. 
Zet ons op weg naar een andere wereld,  
uw wereld. 
Waar mensen niet elkaars concurrenten zijn,  
maar bondgenoten  
in de uitbouw van een nieuwe toekomst. 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.  
 
Zending en zegen 
Zo kunnen wij van hieruit  
40 dagen op weg gaan naar Pasen,  
naar nieuw licht en leven. 
 
Geef dat  Uw nabijheid ons doet leven, God. 
Maak ons dan open mensen, 
herscheppers omwille van Uw schepping. 
Laat ons zo uw naam de kleur geven 
die Hij waardig is: Vader, Zoon en heilige Geest. 
 

Tijd  voor wat bezinning in deze veertigdagentijd? 

Dat kan via de veertig dagen grond zoeken:  

de kalender van Broederlijk Delen is  

achteraan mee te nemen aan 2,5 euro. 

 

Wie inschrijft op: 

www.ignatiaansbidden.org. 
ontvangt digitaal dagelijks een meditatie  

Evangelie  Matteüs 6,1-6,16-18  
Er moet in deze wereld gerechtigheid worden gedaan, 
houdt Matteüs ons voor.  

Maar het moet wel in de goede gezindheid geschieden.  
 

Zegening van de as 
As is datgene wat rest na verbranding,  
het is grijs, dor en droog. 
Het lijkt dood, maar is ook teken  
van nieuw begin, voedsel voor beginnend leven. 
Ook ons leven moet af en toe sterven  
om opnieuw te kunnen beginnen. 
Geen lente zonder winter,  
geen nieuwe opstanding zonder sterven  
van het oude. 
Als wij, christenen,  
bij het begin van de veertigdagentijd  
een askruisje ontvangen, krijgen we een roeping:  
word geen woestijn,  breng vruchten voort,  
vruchten van goedheid, liefde en vrede. 
 
Gebed terwijl de as besprenkelt wordt met wijwater. 

 
God van alle leven,  
Zie genadig neer op deze gemeenschap, 
die bereid is zich om te keren naar U. 
Wil deze as, teken van vergankelijkheid,  
maar ook van nieuw begin,  
zegenen met Uw kracht.  
Wij behoren tot de aarde,  
herinner ons daaraan, als we dit teken ontvangen.  
Steun ons in onze hoop op een betere morgen.  
Maak ons enthousiast, versterk ons voornemen  
ook daadwerkelijk iets te doen.  
Moge zo deze as op ons voorhoofd uitzicht bieden 
op een nieuwe morgen, uitzicht op Pasen.  
Amen. 
 
Uitdelen van de askruisje 
Wij worden uitgenodigd om naar voren te komen 
Bewust. Ik ben er. Ik wil er zijn. 
Niet alleen voor mezelf,  
maar ook voor de mensen om me heen, 
voor deze wereld waarvan ik een deel ben. 
Een oeroud gebaar laten stellen: as op het hoofd. 
De dood, midden in het leven.  
Daaruit wil ik opstaan. 
Met anderen,met Jezus van Nazareth, µdie ons 
voorgaat. Veertig dagen lang… 
 
"Mag dit askruisje voor jou teken zijn van  
hoop en geloof, van ommekeer en nieuw begin" 
 
 
 
 
 
 

http://jezuieten.us9.list-manage.com/track/click?u=0242b13ba59445e944227ca9f&id=1932e01dc0&e=97a259a060


Voorbeden 
Laat ons bidden voor de Kerk,  
het 'volk van God onderweg',  
waartoe ook wij behoren: 
dat ieder van ons zijn gaven ten dienste wil stellen 
aan de gemeenschap,  
dat wij elkaar bemoedigen en bevestigen  
in het goede,  
dat wij opkomen voor rechtelozen en stemlozen, 
veraf en dichtbij. 
 
Luister, Heer, wees ons genadig;  
laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.  
 
Laat ons bidden om geloof en moed voor onszelf: 
dat wij in deze veertigdagentijd, 
echt tijd maken voor gebed en bezinning, 
dat wij het risico van verzoening en vergeving  
aangaan,  
dat wij in deze vasten solidair zijn met hen  
die het broodnodige missen,  
dat er geen ander brood door onze handen gaat 
dan het gedeelde brood. 
 
Luister, Heer, wees ons genadig;  
laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.  
 
Laat ons bidden voor alle mensen  
van onze parochies. 
Dat deze vastentijd voor iedereen  
een tijd van bekering mag worden,  
een tijd van nieuwe keuzes,  
een tijd van inzicht  
op een nieuw en vernieuwd leven.  
 
Luister, Heer, wees ons genadig;  
laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.  
 
Laat ons bidden dat wij in deze vastentijd 
voldoende aandacht mogen hebben 
voor de problemen van onze broeders en zusters  
in Colombia 
Dat zij door onze inzet gelukkiger mogen worden. 
 
Luister, Heer, wees ons genadig;  
laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.  
 
Maak ons in onze opgang naar Pasen  
volhardend en weerbaar 
zodat wij U vol dankbaarheid blijven noemen:  
Onze God en Vader,  
betrouwbaar en geloofwaardig, 
voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
 

Onze Vader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezinning  
Neem alvast je tijd 
om terug op tocht te gaan, 
weg uit vertrouwde zekerheid, 
weg uit louter gewoonte 
weg uit comfort 
en veilig nestje. 
Neem je tijd om verder te kijken,  
anderen nabij te komen, om volop te leven. 
Neem alvast de tijd 
om de dingen bij hun naam te noemen, 
om je niets wijs te maken, 
om eerlijk naar jezelf te kijken 
en de vragen te stellen 
die ingrijpend zijn 
voor je verdere leven. 
Neem deze tijd 
met beide handen vast 
om onrecht te herstellen, 
en maat de nieuwe geest 
van eenvoud, soberheid, 
rechtvaardigheid en moed, 
fijngevoeligheid 
en houden van mensen 
toch in je komen. 
Want ja, 
als je zo rondom je kijkt... 
Het is de hoogste tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


