
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intredelied : Alles begon met God 

Alles begon met God, 
het water en het licht 
en de mens en het vuur 
en de liefde. 
Het begon met God. 

En de vlam en het vuur 
dat ons verlicht en warmt 

en het vuur dat brandt 
en het kruid dat in de as opschiet, 

begon met God! 
 

 
Welkom 
 
Eerste lezing Joël 2,12-18 

“Scheurt uw hart in en niet uw gewaden.”    

 
2 maart 2022  
Aswoensdag  



Gebed om nabijheid  
 
Laat dit het uur zijn 
waarin wij ons hoofd en ons hart, 
wie wij zijn en wat wij doen 
overgeven aan U, liefde zelf.  
Laten wij zingend bidden. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
 
Laat dit het uur zijn 
waarin wij ons opnieuw richten op U. 
Om onszelf te hervinden, 
onze weg te weten. 
Laten wij zingend bidden. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
 
Laat dit het uur zijn 
dat ons hoofd verheldert 
en ons bevrijdt van  
daden, woorden en gedachten 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
 
Openingsgebed (samen) 

Levende God,  
wij danken u voor deze veertigdagentijd  
U roept ons bijeen, God van bevrijding. 
U roept ons bijeen van achter onze gevels, 
van achter ons scherm, van achter ons ge-
zicht. 
U roept ons bijeen om het tij te keren 
en een vasten van delen in te zetten. 
Geef ons de kracht van Uw Geest. 
Help ons weer geloven dat het mogelijk is:  
uw wereld van rechtvaardigheid,  
vrede en goedheid voor alle mensen. Amen. 
 
Tussenzang: Bekleedt u met de nieuwe mens  
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Gebed over de as en besprenkeling met ge-
wijd water 
God van alle leven,  
Gij hebt u aan mensen laten kennen in Jezus, uw 
Zoon.  
Hij ontstak in hen het vuur van de Geest.  
Gij nodigt ons uit  
om ons te laten tekenen met deze as,  
Deze as is teken van sterfelijkheid,  
maar ook van nieuw leven.  
 
Samen vragen we U God: (samen) 
 
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. 
Steun ons in onze hoop 
op een betere morgen. 
Maak ons enthousiast  
en versterk ons voornemen  
ook daadwerkelijk iets te doen en 
niet alleen in woorden maar ook in daden  
solidair te zijn met anderen. 
Moge zo deze as op ons voorhoofd  
ons uitzicht bieden op een nieuwe morgen,  
uitzicht op Pasen. 
 
[Besprenkeling van de as met gewijd water] 
 
Leg uw naam op deze as, 
uw naam van hoop en vrede, 
uw naam van + Vader, Zoon en H. Geest. 
Teken ons met uw naam, 
opdat wij mensen worden van U, 
vandaag en alle dagen.  
Amen. 
 
Uitdelen van de askruisjes 
 
" Moge dit askruisje voor jou teken zijn van hoop 
en 
geloof, van ommekeer en nieuw begin. " 
 
 
Naar het Evangelie Mt 6,1-6,16-18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorbeden 
“Keer terug tot de Heer met heel je hart” klinkt de 
oproep vandaag,  
bij het begin van de vasten.  
Geroepen tot inkeer en ommekeer, tot vasten en 
solidariteit bidden wij tot God,  
die met ons is: 
 
Voor onze wereld waar klimaatveranderingen aan-
geven dat het genoeg is voor onze aarde.  
Voor onze samenleving waar toenemende armoede 
en ongelijkheid de kloof tussen mensen en landen 
nog verbreden. Dat ons vasten, ons delen en her-
verdelen,  
mee helpen bouwen aan rechtvaardigheid voor 
mens en planeet. 

Heer aanhoor ons 
Heer aanhoor ons, Heer aan-
hoor ons. 

 
Voor onszelf en onze gemeenschap die de veertig-
dagentijd beginnen.  
Dat ons vasten eerlijk en oprecht ons hart mag 
vernieuwen.  
Dat Jezus ons blijft inspireren om naar de juiste 
keuzes te handelen.  
Dat wij zo medestanders worden van hen die het 
tij aan het keren zijn.  

Heer aanhoor ons…. 
 
voor alle mensen van onze parochie.  
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 le-
ven. 

Heer aanhoor ons…. 
 
voor alle mensen die God niet kennen, 
dat zij in deze veertigdagentijd, 
door het voorbeeld van vele goede mensen 
de weg naar God mogen vinden. 
 

Heer aanhoor ons…. 
Onze Vader   
 
 



Bezinning  
 
Als jonge gast wilde Tom boer worden op het mooi 
domein van Abdij van Park in Leuven. Daar kweekt 
hij nu samen met BoerEnCompagnie groenten, 
graan en aardappelen.  
Daar wroeten varkens, grazen koeien en scharrelen 
kippen.  
Tom zag hoe moeilijk veel boeren het hebben, ook 
op financieel vlak.  
Ze hebben dikwijls weinig te zeggen over hun eigen 
producten.  
Alsof landbouw bestaat in het uit de grond halen van 
dingen die je verbruikt  
en dan zijn ze op.  
Landbouw kan anders, met zorg voor de aarde, 
respect voor de omgeving en in contact met de con-
sumenten.  
Klanten zien waar hun eten vandaan komt.  
Medewerkers worden eerlijk vergoed. 
Samen kiezen zij voor een duurzame landbouw.  
Zij maken deel uit van de 25%-revolutie.  
 
Want met 25% kan je het 100% anders doen. Het is 
tijd om stil te staan en het tij te keren! 
 
Slotlied: Bouwen aan een wereld. Zj 576  

 

 
 
 



Slotgebed (samen) 
 

Straks gaan we weg van hier, de straat op. 
Daar moeten wij uw droom waar maken, 
God van bevrijding. 
Hier vonden wij de stilte,  
het verborgen geheim van waaruit we mo-
gen leven, 
de stuwende kracht die ons naar anderen 
brengt. 
En dan maar hopen dat het vrucht mag dra-
gen 
in Jezus’ naam! Amen. 
 
Zending en Zegen 
 
We verzamelen onze krachten om 40 dagen lang 
tot inkeer te komen,  
te leven met genoeg, te delen.  
We willen vanaf vandaag deel uitmaken van de 
25% mensen  
die een andere wereld mogelijk maken. 
 
 

Om in stilte te lezen  
 

(De weg naar Pasen gaan (sporend naar 
God) : Frans Weerts) 

 
De weg naar Pasen gaan 

is stilaan je eigen zin, je eigenwaan  
laten varen; 

je zult het moeten leren, 
begin er heden maar aan. 

 
De weg naar Pasen gaan 
is het onrecht vergeven 

dat jou werd aangedaan, 
het is tijdig diepte geven 

aan jouw zo kort bestaan. 
 

De weg naar Pasen gaan 
is Jezus blijven volgen, 
die ons is voorgegaan, 

is met een hart vol vrede 
met zwakken zijn begaan. 

 
De weg naar Pasen gaan 
is mee helpen bevrijden 
de armen, die vergaan, 
het is stil en ingetogen 

bij het kruis van Jezus staan. 
 

De weg naar Pasen gaan 
is ook jezelf geven 

in al wat wordt gedaan 
het is nu reeds blij ervaren : 

DE HEER IS OPGESTAAN  ! 




