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Openingslied 
 
Zo spreekt de Heer ZJ 309 strofe 1, 2, 4  

 

Zo spreekt de Heer die alles weet en ziet:  

"Ik durf uw vasten niet vertrouwen  
Als gij de zwervers niet uw woning 
biedt,  
durf ik uw vasten niet vertrouwen.  
Schenk uw brood aan de geboeiden,  
schenk uw troost aan de vermoeiden.  
Anders hoor ik naar uw smeken niet,  
en durf uw vasten niet vertrouwen  
 
En Jezus zegt: "Mensen, verdraagt 
elkaar.  
" En Jezus' woord zal ons bevrijden.  
"Vergeet uzelf en dient elkander maar. "  
En Jezus' woord zal ons bevrijden.  
''Aan elkander prijsgegeven  
vindt gij honderdvoudig leven. "  
Jezus zegt: "Mensen, bemint elkaar. "  
En Jezus' woord zal ons bevrijden.  

 

 

 

 

 

 

Slotlied: Bouwen aan een wereld. Zj 576  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwen aan liefde die het wint van haat 

Geloven in de liefde, een zon die nimmer 

ondergaat  

Uw hand in mijn hand: allen zult Gij leiden,  

Uw woord in mijn woord: allen zult Gij troosten 

Uw liefde in mijn hart: alles wordt nieuw.  

 

Slotgebed (samen) 

 

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, Jouw 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 

 



Laten wij bidden 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 

leven. 

Laat ons bidden.... 

Laat ons bidden 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…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezinning 

Vasten 

niet nog meer, nog groter. 

Maar andersom; 

In kleine dingen vreugde kennen. 

 

En die uitstralen  

als mens van hoop,  

van deemoed en van aarde. 

 

Vasten 

tot het aan je ziel knaagt.  

En het diepste weten  

weer is bloot gelegd. 

Zodat er geen ander woord  

door onze handen gaat  

dan het gedeelde. 

 

Vasten 

hongeren naar kwaliteit,  

om vaste grond te vinden. 

En voetje voor voetje  

de lange weg te leren gaan,  

van leven doorheen de dood  

naar duizendvoudig leven. 

 

(Kris gelaude) 

 

Welkom 

… we beginnen een nieuwe vastentijd, 

vastberaden en rotsvast overtuigd! 

 

Gebed tot inkeer 

L. Blijf ons nabij God in deze vastentijd, 

en neem ons mee op deze trek-tocht. 

Doe ons groeien in fijngevoeligheid en 

verbondenheid  

met al wie ons nabij zijn, met al wie veraf zijn. 
Laten wij zingend bidden. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

L. Blijf ons nabij God in deze vastentijd, 

en neem ons mee op deze trek-tocht. 

Leer ons dat het beter is te geven 

dan te moeten wachten op liefde, op brood, op 

tijd. 

Verruim onze blik,scherp ons gehoor aan  

en maak ons gevoeliger voor wie van dag tot dag 

leven in armoede. 

Laten wij zingend bidden. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

L. Blijf ons nabij God in deze vastentijd, 

en neem ons mee op deze trek-tocht. 

Opdat wij een aanknopingspunt mogen zijn door 

onze solidariteit en inzet 

voor de mensen in het Zuiden. 

Dat wij niet aan de zijlijn blijven staan, maar mee 

trekken door onze concrete steun  

en verbondenheid. 

Laten wij zingend bidden. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Openingsgebed (samen) 

 

Levende God,  
wij danken u voor deze veertigdagentijd  

ons gegeven als een heilige tijd,  
een tijd van tot onszelf komen en bewuste 
keuzes maken. 

Laat ons uw aanwezigheid ervaren  
en keer ons naar elkaar toe.  
Maak ons ontvankelijk voor wat verder ligt  

dan het onmiddellijk tastbare,  
het nuttige, het voordelige,  
voor wat meer is dan het alledaagse,  

het voor de hand liggende, het logische,... 
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  ZJ 527 strofe 

1, 4,5 en 6 

4. En gaat niet toornig in de nacht, maar 

laat de vrede als een wacht uw slaap 

verlichten; in uw droom gaan eng 'I en 

om.  

5. 0 broeders, zusters van de Heer: geeft aan 

de boze plaats noch eer, maar arbeidt 

liever voor het brood en deelt in nood.  

6. Hebt gij niet van die dag gehoord, dat God 

zal richten met zijn Woord? Zo doet dan 

heden aan de tijd gerechtigheid!  

 

Verbranding van de palmtakjes  

 

Gebed over de as en besprenkeling met 

gewijd 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. 

Uitdelen van de askruisjes 

 

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, 

die ons voorgaat. 

Veertig dagen lang… 

 

Ik wil mij bekeren. 

 

" Moge dit askruisje voor jou teken zijn van 

hoop en 

geloof, van ommekeer en nieuw begin. " 

 

Evangelie Mt 6,1-6,16-18 naar Nico ter 

Linden 

Er moet in deze wereld 

gerechtigheid worden gedaan, 

houdt Mattheüs ons voor. Maar 

het moet wel in de goede 

gezindheid geschieden.  

Voorbeden 

Laten wij bidden voor de kerk,  

het 'volk van God onderweg', 

waartoe ook wij behoren: 

dat ieder van ons zijn gaven 

ten dienste wil stellen van de gemeenschap, 

dat wij elkaar bemoedigen en bevestigen in het 

goede, 

dat wij opkomen voor rechtelozen en stemlozen, 

veraf en dichtbij.  

Heer aanhoor ons 

Heer aanhoor ons, Heer 

aanhoor ons.  

 

Laten wij 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. 

 

Heer aanhoor ons…. 

 


