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Uw meegebrachte palmtakje kunt u voorafgaand aan de viering bij de 
koster inleveren. 

  



 2 

INTOCHTSLIED (K58)  
Hoe ver is de nacht, hoe ver, Wachter, hoe ver is de nacht 
De morgen komt zegt de wachter, maar nog is de nacht.             
 
 
 
KRUISTEKEN EN BEGROETING 
 
OPENINGSGEBED       
 
V Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren   en 

haar op aarde zult laten zegevieren, wees als alle dagen ook 
deze komende 40 dagen van boetvaardigheid en inkeer bij ons.  

 
A Wees bij ons God, wees een bodem onder onze voeten en 

een dak boven ons hoofd 
 
V   Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de Vader   

om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, breng die 
boodschap van vrede in ons hart  

 
A  Wees bij ons God, steun ons en gids ons opdat wij uw 

vrede verder brengen 
 
V Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen   

die onder de dwingelandij van de duivel stonden, leg uw kracht  
in het symbool dat ons tekent als boetelingen. 

 
A Wees bij ons God op de lange weg door donkere dalen van 

tegenslag en uitputting en breng ons naar het land van uw 
belofte 

 
EERSTE LEZING: Joel 2: 12-18 
 
Maar ook nu nog luidt de godsspraak van “de Heer”: 'Keert tot Mij terug, 
van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht.'  
Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot “de Heer”, uw God, 
want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft 
spijt over het onheil.  
Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt en laat dan zegen achter zich, 
een meeloffer en een plengoffer voor “de Heer”, uw God!  



 3 

Blaast de bazuin op de Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een 
plechtige samenkomst bijeen!  
Verzamelt het volk, belegt een heilige bijeenkomst, brengt de 
ouderlingen samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen; 
laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek.  
Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, die de dienst van “de 
Heer” verrichten, wenen en zeggen: 'Spaar uw volk, “de Heer”, laat niet 
met uw erfdeel spotten, laat niet de heidenen het overheersen. Moet 
men onder de volken zeggen: Waar blijft hun God?'  
Toen is “de Heer” voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn volk 
gespaard. 
 
ANTWOORDPSALM ♫ Psalm 51-1 
 
God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, maak het zuiver. 
 
Wees mij, God, in uw goedheid genadig, 
Neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg.   Refrein 
 
Zuiver mij geheel van mijn zonde, 
Reinig mij van wat ik misdeed.      Refrein 
 
Verban mij niet: ver van uw aanschijn, 
Noch onttrek mij uw heilige geest.   Refrein 
 
Hergeef mij het geluk om uw heil, 
Laat bereide gezindheid mijn kracht zijn.    Refrein 
 
EVANGELIE Mt. 6,1-6+16-18 
De Heer is met U 
Allen: En met uw Geest 
 
Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de 
mensen om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon 
bij uw Vader die in de hemel is.  
Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals 
de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de 
mensen geprezen worden. Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al 
ontvangen.  
Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw 
rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijve en uw Vader, 
die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.  



 4 

Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; 
zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het 
vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.  
Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht,  
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw 
Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, 
zal het u vergelden. 
 
ACCLAMATIE op het evangelie ♫ Psalm 51B   
God in de hemelen zie naar uw mensen,  
wijs ons de weg van het leven. 
 
OVERDENKING 
 
PALMTAK VERBRANDING 
 
Acclamatie ♫ (745)   
Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar  
 
VOORBEREIDING OP DE ASZEGENING 
 
ZEGENING 
 
ALLEN 
God onze Vader, zie genadig op ons neer 
die bereid is zich om te keren naar U 
Wil deze as, teken van vergankelijkheid, maar ook  
van een nieuw begin, tekenen met uw kracht. 
Herinner er ons aan, als wij dit kruis ontvangen, dat 
wij behoren tot de aarde. 
Steun ons in onze hoop op een betere morgen. 
Maak ons enthousiast en versterk ons voornemen ook 
daadwerkelijk iets doen. 
Moge zo deze as op ons voorhoofd 
ons uitzicht bieden op een nieuwe morgen, 
uitzicht op Pasen.   
Amen. 
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Wij worden getekend met as  Gen 3, 19 
 
TUSSENZANG ♫ (745)  
Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
 
VOORBEDE 
 
Laat ons zingend bidden… 
 
ALLEN♫ (745) 
Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
 
ONZE VADER 
 
Onze vader, die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
En breng ons niet in beproeving 
Maar verlos ons van het kwade 
------ 
Want van u is het Koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Amen 
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COLLECTE  (KM 773) ♫ 
Neem mij aan zoals ik ben. 
Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel 
en leef in mij. 
 
VREDESWENS  
 
AFSLUITEND GEBED 

 
V In U, God vinden wij ruimte voor een leven waarin wij open 

staan voor uw gaven aan ons: de schepping, door U zo goed 
gemaakt, mensen om ons heen, geschapen voor elkaar, uw 
Zoon Jezus, door wie wij U Onze Vader” noemen. 

 
A Dank aan u God, dat wij leven mogen voor uw aanschijn. 
 
L Met U, God , verbonden, maakt Gij ons vrij om trouw te zijn aan 

U en aan elkaar; om vergeving te schenken waar verzoening 
nodig is; om aandacht te hebben voor wie aan onze zorg zijn 
toevertrouwd. 

 
A Dank aan u God, dat wij leven mogen voor uw aanschijn. 
 
L Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig, geroepen om te leven in 

eenvoud en liefde, zorgzaam en vol dankbaarheid voor wat U 
ons biedt; geroepen om te delen met wie niets hebben, met wie 
geslagen door het leven gaan.  
Zo laat U ons niet alleen, vandaag en alle dagen tot in 
eeuwigheid. 
Versterk daarmee ons vertrouwen  
en ga met ons op weg naar Pasen. 
 

A Dank aan u God, dat wij leven mogen voor uw aanschijn. 
 
V Wij danken U om Jezus uw Zoon  

die omwille van ons de weg van mensen is gegaan. 
En wij vragen U:  
dat wij naar zijn voorbeeld mogen leven  
de weg van gerechtigheid gaan  
en zijn liefde voor mensen  
gestalte geven bij alles wat wij doen  
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in de veertig dagen die komen  
en heel ons verdere leven,  

 
A Amen. 
 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGENBEDE. 
 
SLOTLIED ♫ GVL 432  Een mens te zijn op aarde 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden, die 't ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
is komen uit her water en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 
een levende een dode, een mens in wind en vuur. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
 

 


