
HET EVANGELIE ‘LEZEN’ VIA VERSCHILLENDE WEGEN: 

EEN UITNODIGING OM ‘DE WEG NAAR BINNEN’ TE GAAN 

(indien plaats genoeg de foto van de bijbel vrij groot) 

Neen, moeilijk is het niet… De ‘Weg naar binnen’ is voor iedereen toegankelijk… 

Enkel een open hart en een paar minuten tijd per dag zijn nodig. 

Een warme en haalbare uitnodiging om deze veertigdagentijd of vasten mooi, zinvol en 

evangelisch in te vullen. 

De veertigdagentijd is een uitnodiging om van levensritme te veranderen, een tijd om eens na 

te denken over de weg van ons leven. Lopen we nog in de goede richting? Gaan we Gods 

weg... ? Is God echt onze vriend, waar we in gebed mee spreken? 

Bij dit alles is het Evangelie onze reisgids die ons nieuwe vreugde en energie laat ontdekken. 

 

Elke dag van de week willen we het evangelie van de zondag van naderbij ‘bekijken’. 

Steeds vanuit een andere invalshoek. Het kan helpen om Gods Woord in ons op te nemen en 

ernaar te leven.  

Elke weg die we hier aanreiken om het evangelie te ‘lezen’ is een weg naar binnen. Het zijn 

wegen om te bouwen aan onze relatie met God. Het kijken naar beelden, een gedicht, een lied, 

een tekst,… opent een ruimte voor ontmoeting met God en met de ander. 

 

Wat heb je nodig? 

- de wil om aan de Veertigdagentijd inhoud te geven  

- een half uurtje per dag tijd maken voor wat God aan jou wil zeggen 

- beginnen met een kruisteken of het aansteken van een kaars brengt een sfeer van rust 

  

Zo ziet de dagelijkse weg naar binnen eruit: 

 

Maandag:  

Via een SYMBOOL… (met tekening van smiley) 

Een symbool helpt ons om in één beeld iets uit te drukken. Het is eenvoudig, en toch 

veelzijdig. Zomaar een voorwerp dat betekenis krijgt… Het wordt een teken van inspiratie.  

 

Dinsdag 

Via de KUNST…   EEN SCHILDERIJ  (met tekening van schilderspalet) 

Een schilderij kan je ‘gewoon’ mooi vinden. Maar als je naar de details kijkt, dan kan het ook 

heel inspirerend zijn. Het wordt meer dan een beeld, het wordt een verhaal naar binnen 

gericht…  

 

Woensdag 

Via de MUZIEK…    EEN LIED  (met tekening van noten) 

Een lied spreekt onze gevoelens aan. Zingen is 2x bidden. Woorden worden levend, geven 

troost, vreugde, kracht, verbondenheid. Laat het lied tot je spreken of beter laat het lied je 

‘bezielen’.  

 



Donderdag 

Via het ZIEN...    DE KIJKTAFEL  (met tekening van een oog) 

Beelden kunnen heel veelzeggend zijn. Zand, keien, een bloem, een tak, een kaars,… Gewone 

dagdagelijkse dingen, maar ze helpen ons om te mediteren… 

 

Vrijdag 

Via VOORBEELDEN… BIJBELSE GELOOFSGETUIGEN (tekening gezichten) 

Bijbelse geloofsgetuigen, mensen die ons in het geloof zijn voorgegaan. Voorbeelden zijn er 

nodig. Het zijn bronnen waaruit we kunnen putten. Ze bemoedigen en inspireren ons 

christelijk leven. We laten hen graag aan het woord in deze veertigdagentijd. 

 

Zaterdag 

Via de LITERATUUR…   EEN GEDICHT  (tekening pen) 

Een gedicht, meer dan zo maar wat woorden en zinnen. Poëzie ontdek je door het aandachtig 

en meermaals te lezen. Zo krijgen de woorden steeds meer inhoud en kom je dichter bij de 

kern van de boodschap die het in zich draagt. 

 

Zondag 

Via GEBED…   EEN PSALM (tekening van biddende handen) 

Psalmen reiken woorden aan om te danken, te juichen, te bidden, te vragen en te klagen. 

Kortom, ze helpen ons om in elke situatie de weg naar God te vinden.  

 

DIT ALLES IS TE VINDEN: op onze website, facebookpagina en in enkele van onze 

kerken. 

Beschik je niet over internet, dan kan je dit ook thuis ontvangen in jouw brievenbus. Neem 

dan contact met parochieassistente Katrien (katrien.demarey@gmail.com of 0473/215.518) 

 

EEN ZINVOLLE EN VERRIJKENDE TOCHT GEWENST!  

 

mailto:katrien.demarey@gmail.com

