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Tweede vastenviering 13 maart 2022 – Senegal en koffiestop 

Welkom 

Gezegend het licht van deze morgen. 

Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. 

Gezegend ieder van u, om wie je bent, 

om wat ons samenbrengt, 

in naam van wie wij noemen: 

Vader/Moeder, Zoon en Geest. 

Omdat heel de vastentijd het woord DELEN centraal staat, willen we het lied dat we 

onlangs leerden nog eens inoefenen: 

Wie zijn leven niet wil geven,  

niet wil delen met zovelen, met een ander gaat verloren 

Wie wil geven wat hij heeft, die zal leven, opgegeten 

die zal weten dat hij leeft. 

Vandaag richten we onze aandacht op het Afrikaans stuk van de deeltafel. Op de 

tafel staat ook een wekker. Het is tijd om het tij te keren. 

Broederlijk Delen heeft een partner in Senegal: Jeunesse et Developpement (JED) - 

– gegroeid uit de scoutsbeweging. Ze hebben een vormingscentrum voor ecologische 

landbouw: CIFOP. We horen straks het getuigenis van jongeren die daar een 

opleiding volgen. 

De plakkaat met de contouren van Senegal staat hier vooraan.  

Uit de bijbel horen we het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg –

terwijl de leerlingen slapen.  

Vandaar het dubbelthema van deze viering: Wakker worden – waakzaam zijn.  

                                 en:              We delen de zorg om de komende generaties. 

We zingen ons nog verder wakker: 

Bouwen aan een wereld  (ZJ 576 ) 
        

          Waakzaam zijn is niet passief afwachten. 

Niet een houding van 

met-de-armen-over-elkaar 

en wel zien wat er gaat gebeuren. 

Het is eerder een actief uitzien naar, 

alert zijn voor mensen en gebeurtenissen. 

Waakzaam zijn zet ons in beweging. 

Het zegt iets over ons geloven, 

dat het eens waar zal worden: 

vrede, liefde, recht 

voor alle mensen van goede wil. 

Het doet ons op het puntje 

van onze stoel zitten 

om het zo vlug mogelijk te realiseren. 

Waakzaam uitzien naar dat Rijk 
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brengt ons in beweging 

om te doen wat nog niet kan, 

om te vieren wat nog niet is. 

We weten 

dat slechts één ding noodzakelijk is 

in de ogen van God: 

wie we zijn voor elkaar, 

hoe we omgaan met onze wereld, 

of we God de ruimte geven 

om orde te brengen in de chaos. 

Waakzaam zijn: 

dat is oog hebben voor wat echt belangrijk is 

en daaraan ook willen werken,  

met overtuiging en van harte.   (naar Wim Holterman) 

Kaartjes   Wie of wat schudde mij wakker?   

Wie deelt zijn/haar overpeinzingen? 

Dank u om de ‘wekkers’ te delen. 

 

Jezus ontmoet Mozes (de wet) en Elia (de profeet) op de berg. Terwijl de leerlingen 

slapen, wil Jezus herinneren wat geweest is en zicht krijgen op wat hem te doen 

staat. Hij krijgt als het ware een vooruitzicht op de weg die hij gaan moet, de keuzes 

die hij maken moet en de consequenties ervan. 

      We lezen uit het evangelie volgens  Lucas (9, 28b-36) 

Ongeveer acht dagen nadat Jezus had gezegd ‘De Mensenzoon zal veel moeten 

lijden’ 

nam hij Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te 

bidden. Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik en werden 

zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het 

waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over 

zijn heengaan dat in Jeruzalem zou gebeuren.  

Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand.  

Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij 

Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus: 

'Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, 

een voor Mozes en een voor Elia.' Maar hij wist niet wat hij zei. 

Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk 
hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die 
sprak: 'Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.' Terwijl de stem 
weerklonk bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden 

in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. 
 

Afrikaanse muziek Youssou Ndour: Bololene 

‘Eenheid maakt sterk. We hebben mekaar nodig om de vele uitdagingen die zich 

aandienen het hoofd te kunnen bieden.’ 

 Voorbeden 
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Wij zijn geroepen om te herinneren wat geweest is en om vooruit te kijken naar wat 

komen gaat. Bidden wij tot God, die met ons is:  

Om moed en vertrouwen voor onze samenleving.  

Dat zij de economische wetmatigheid van nooit eindigende groei durft loslaten. Dat 

zij inzet op een samenleven met respect en zorg voor ieder mens en voor de aarde.  

Om moed en vertrouwen voor de organisatie Jeunesse et Developpement in Senegal, 

waar jongeren een opleiding in agro-ecologie krijgen.  

Dat zij blijven investeren in een nieuwe toekomst voor jongeren, hun families en 

gemeenschappen. 

Om moed en vertrouwen voor onszelf.  

Dat wij niet blijven steken in het gekende, het vertrouwde maar nieuwe wegen naar 

vrede en rechtvaardigheid durven inslaan. 

Keer u om naar ons toe  

 

Bidden wij in stilte om wat ons ter harte gaat: onze angst, ons verdriet, onze 

onmacht, onze twijfel – onze verlangens, onze hoop, onze dankbaarheid. 

Bidden wij voor mensen en situaties dichtbij en veraf. 

 

Gebed over de gaven  

We willen oog hebben, aandacht voor goeie dingen die we dikwijls over het hoofd 

zien: 

de vrijgevigheid waar uw schepping van doordrongen is;  

de geuren en de kleuren van het gemeenschapsleven;  

handen naar elkaar uitgestoken;  

gedeelde zorg voor wat bedreigd is; werken aan een betere wereld.  

Laat het samenkomen rond deze tafel daarvan teken zijn. 

Brood is een verzamelwoord voor alle duizend dingen  

die klein maar wonderkrachtig zijn  

en soms een mens doen zingen 

ofschoon hij bang en stemloos is. 

Waar jij en ik het meest van leven 

is van brood dat wij aan anderen geven.  Ward Bruyninckx 

Lied: Wie zijn leven niet wil geven 

Tafelgebed 

In ieder huis staat een tafel,  

een huiselijke kring van eten en drinken, geven en nemen 

En deel hebben aan elkanders lief en leed. 

Ook hier staat een tafel, 

Teken van mensen die elkaar zoeken verder dan eigen huis en haard 

Teken van mensen die elkaar willen vinden in woorden van vrede. 

Aan deze tafel herdenken wij wat ons bezig houdt, 

Wij denken aan wie in moeilijke omstandigheden leven, dichtbij en ver weg, 
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Mensen in armoede, vluchtelingen, migranten, slachtoffers van oorlogsgeweld, 

onveilige arbeidsomstandigheden of natuurrampen. 

Wij denken ook aan onze familie, vrienden, medestanders. Hun plaats aan onze 

tafel houden we altijd vrij, we vergeten geen van hen. 

Zo staat een lange grote wereldtafel gedekt, met brood voor iedereen. 

We geloven in de kleine solidariteit die we zelf kunnen opbrengen. We geloven in 

de grote solidariteit wereldwijd. 

Zo blijven we werken aan een betere wereld, ons visioen van vrede, waar er 

levend brood, helder water en wijn is voor iedereen. 

Onze Vader 

Moge het delen van dit brood ons vandaag en alle dagen sterken in de hoop dat 

een nieuwe wereld komen zal, 

Een nieuwe hemel op aarde waar brood en liefde is, genoeg voor allen. 

Muziek Youssou Ndour:  Afrika droom weer, leef opnieuw, glimlach weer 

                                   Afrika wordt wakker, sta op. 

Na de communie 

Het getuigenis van Alassane Cissé 

Ik ben student aan het Internationaal Centrum voor praktische opleiding (CIFOP) 

Het grootste deel van de dag brengen we hier door. Het is onze tweede familie. 

Ik koos voor agro-ecologie omdat het wetenschap en milieu combineert. 

We kunnen niet leven in een wereld zonder wetenschap. Maar we kunnen ook niet 

leven zonder het milieu te respecteren. 

Door de opleiding kunnen we biologische beschermingsmiddelen voor de gewassen 

maken. Ze vervuilen niet en ze kosten ook bijna niets. 

Door de uitwisseling met Belgische jongeren begrijp ik dat zorg dragen voor het 

milieu iets universeels is. Het stelt me gerust te weten dat ik niet alleen sta in de 

strijd voor het milieu. 

 

 Saratou werkt op een pluimveebedrijf in het departement Mbour in Senegal. De 

organisatie Jeunesse et Developpement stimuleerde haar om dit te doen. Ze heeft 

een contract van zes maanden gekregen. Omdat haar werkgever  tevreden is over 

haar werk kan ze wellicht blijven. Saratou stuurt iedere maand een deel van haar 

spaargeld naar haar broer in het dorp, zodat hij vee op haar naam kan kopen en 

ervoor zorgen. Ze heeft nu al vier schapen. Ze droomt ervan om bij haar thuis in 

Fouta groenten te kweken om het ganse jaar eten te hebben. Saratou is zeker dat 

duurzame landbouw hen vooruithelpt. Zo doet ze mee met de 25%-revolutie. 

 

 

Elke zondagsviering draagt een opdracht in zich: blijf niet zitten, ga op weg. Het is 

hoog tijd om te handelen. Wakker worden is de boodschap. De wereld heeft ons 

nodig. Daarom willen we deel uitmaken van de 25%-revolutie. Als we dat met 

genoeg mensen willen, wordt de wereld anders en beter.  
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Wil er toekomst zijn voor hen die na ons komen dan moeten wij vandaag werk 

maken van zorg en aandacht voor iedereen, ook voor onze planeet. Beschikbaar zijn, 

met wat in onze mogelijkheden ligt. 

 

Jij die bent “Ik zal er zijn voor u”. Naam die zin is van ons leven. Wees 

nabij, word zichtbaar hier en nu. Groei in ons, kom in ons tot leven. 

Je krijgt opnieuw een kaartje deze keer met de vraag:  

Kijk jij hoopvol naar de toekomst? Wat denk je dan? Het bereidt ons al voor op 

de volgende viering. Leg je kaartje volgende keer dan maar ingevuld hier terug!  

Mededelingen 

Koffiestop/ Narcissen 

Financiële bijdrage voor de projecten van BD. Vandaag hebben we de jongeren van 

Senegal vernoemd. 

Meditatie elke dag van 10 tot 10.30 

Volgende viering: 27 maart (narcissen) 

Hulp voor Oekraïne en vredesmanifestaties  

Een kaartje voor Peter en Gilberte, Hermien, Agnes, André en Paula 

 

Slotlied 

Vast iets voor mij (melodie: Zomaar een dak) 

Zending 

Vasten,  

jezelf binnenste buiten keren, 

de vragen niet ontlopen, een eerlijk antwoord zoeken. 

 

Moge de Ene, ons nabij blijven en onze goede moed en goede bedoelingen met zijn 

zegen verlichten. In de naam van de Vader/Moeder, Zoon en heilige Geest 
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