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VASTEN IS
meegaan met mensen

stilstaan bij God
opstaan uit onszelf

SCAN MIJ

woensdag 2 maart
Aswoensdag
Verlangen naar nieuw leven.

zondag 6 maart
1ste vastenzondag c
Alleen wat God wil,
is belangrijk.

zondag 13 maart
2de vastenzondag c
Dit is mijn Zoon,
luister naar Hem.

zondag 20 maart
3de vastenzondag c
Misschien draagt hij
volgend jaar vrucht.

zondag 27 maart
4de vastenzondag c
Welkom thuis!

zondag 3 april 
5de vastenzondag c
Ook ik veroordeel jou niet.

zondag 10 april
Palmzondag
Ik zal er zijn voor jou.

donderdag 14 april
Witte Donderdag
Ontvang Mijn levenskracht.

vrijdag 15 april
Goede Vrijdag
Ondanks alles
is er nieuwe hoop.

Vasten een woord met vele inhouden
Herinneringen aan vroeger
met vragen naar de zin op vandaag
uitkijkend naar een betere toekomst.
 
Meegaan met mensen
Vasten kan je niet alleen 
en doe je niet alleen voor jezelf.
Het is een gebeuren 
waar mensen voor anderen opkomen.
Je ontzegt jezelf iets zodat een ander 
iets meer kan doen met zijn leven.
Het leert je openstaan voor 
andere culturen en verhalen.
Ik word wij 
en zo worden we echte medemensen.
 
Stilstaan bij God
Vasten doet je zoeken 
naar diepgang en toekomst.
Met verhalen uit de bijbel 
bekijk je het gebeuren van vandaag.
Het is een tijd waar tijd voor God 
een noodzakelijk onderdeel is.
Jouw bidden vindt een evenwicht 
tussen luisteren en spreken.
Het wordt een vindplaats 
van kracht en sterkte om anders te 
worden.

Opstaan uit jezelf
Vasten zet je in beweging 
en doet je loskomen van gewoontes.
Het helpt je andere keuzes te maken 
op de kruispunten van het leven.
Ik word wij, en zo steun je elkaar 
in goede en kwade dagen.
Er groeit in jou een verlangen 
om in de wereld te staan.
Dromen barsten open
en zijn als frisse lentebloemen.

Vasten een woord met vele inhouden
OPKOMEN voor elkaar door mee te 
gaan met elkaar.
SAMENKOMEN om stil te staan bij God
LOSKOMEN en zo opstaan uit jezelf

Antoon Vandeputte


