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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 

Op Aswoensdag staan wij aan de start  
van een route die ons na veertig dagen brengt bij Pasen.  
Hoe gaan we dit jaar inhoud geven aan die tocht?  
Maken wij ons hart wat zachter voor elkaar  
en durven wij te werken aan onze binnenkant?  
Matigen wij ons en delen wij van onze overvloed?  
Het askruisje dat wij vandaag opgelegd krijgen 
mag het startsein worden van een innerlijke reis.  
God weet wat het met ons gaat doen,  
 

Gebed 
 
Heer, help ons deze tijd van christelijke dienst  
te beginnen met een heilig vasten,  
om in de strijd tegen de machten van het kwaad  
sterk te staan door de beoefening van matigheid. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij de opening van de Schriften 
 

In de lezingen klinkt een dringende oproep tot bekering. 
Nu is de gunstige tijd tot toekering naar God.  
Wel met een zuiver hart, geen uiterlijke schijn bij vasten,  
bidden en goede werken doen.  

 
Eerste lezing 
Uit de profeet Joël 2,12-18 
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Zo spreekt God 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! 
Blaast de bazuin op Sion, kondigt een heilige vastentijd af, 
roept een plechtige bijeenkomst bijeen!  
Verzamelt het volk, belegt een heilige bijeenkomst,  
brengt de oudsten 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, 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. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm Psalm 51  
 
L. God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid;  

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
 Was mijn schuld volkomen van mij af; 

reinig mij van al mijn zonden. 
A. God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid;  

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
 
L. Ik erken dat ik misdreven heb; 

altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. 
 Jegens U alleen heb ik gezondigd; 
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wat U tegenstaat, heb ik gedaan. 
A. God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid;  

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
 
L. Schep in mij een zuiver hart, mijn God; 

geef mij weer een vastberaden geest. 
 Wil mij niet verstoten van uw aanschijn; 

neem uw heilige Geest niet van mij weg. 
A. God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid;  

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
 
L. Geef mij weer de weelde van uw zegen; 

maak mij sterk in edelmoedigheid. 
 Heer, maak Gij mijn lippen los, 

dat mijn mond uw lof kan zingen. 
A. God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid;  

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
 
Tweede lezing  
Uit de tweede brief van de apostel Paulus  
aan de christenen van Korinthe (5, 20-6,2) 
 

Broeders en zusters, wij zijn gezanten van Christus,  
God roept u op door ons woord. 
Wij smeken u in Christus’ naam:  
laat u met God verzoenen!  
Hem die geen zonde heeft gekend,  
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,  
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.  
Als Gods medewerkers sporen wij u aan:  
zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.  
Hij zegt immers: ‘Op de gunstige tijd heb ik u verhoord,  
op de dag van het heil ben ik u te hulp gekomen’.  
Nu is er die gunstige tijd,  
vandaag is het de dag van het heil. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Vers voor het Evangelie 
 
L. Schep in mij een zuiver hart, mijn God; 
 Geef mij weer de weelde van uw zegen. 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteüs 6,1-6,16-18 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  
'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 rechterhand doet,  
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve;  
en uw Vader, die in het verborgene ziet,  
zal het u vergelden. 
Wanneer gij bidt,  
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen  
die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten 
staan te bidden om op te vallen bij de mensen. 
 Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! 
Maar als gij bidt ga dan in uw binnenkamer,  
sluit de deur achter u,  
en bidt tot uw vader die in het verborgene is;  
en uw vader, die in het verborgene ziet,  
zal het u vergelden. 
Wanneer gij vast,  
zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen;  
zij verstrakken hun gezicht  
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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,  
zalf dan uw hoofd, en was 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'. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Overweging 
 
Zegening en oplegging van de as 
 
P. Broeders en zusters, laten wij bidden tot God onze Vader,  

dat Hij deze as wil zegenen. 
Bidden wij om de kracht van zijn genade,  
nu wij dit teken van boetvaardigheid gaan ontvangen. 
 

- Stilte -     
 
God, U schenkt vergiffenis als wij onze zwakheid  
bekennen en onze fouten willen herstellen. 
Luister in uw goedheid naar ons gebed:  
laat uw genade en uw zegen komen over allen  
die met deze as getekend worden. 
Help uw dienaren deze veertig dagen zo te beleven  
dat zij als nieuwe mensen  
het paasmysterie kunnen vieren.  
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
De as wordt in stilte besprenkeld met wijwater.  
De voorganger strooit as uit  
boven het hoofd van de aanwezigen, terwijl hij zegt: 
 
Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap. 
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Voorbede 
 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader,  

door Jezus Christus, zijn Zoon, die ons oproept tot inkeer:  
 

L. Voor alle gelovigen waar ook ter wereld,  
die vandaag op weg gaan naar het Paasfeest:  
dat wij steeds meer de betekenis van ons geloof leren kennen 
en delen met anderen;   
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor onze wereld scherp verdeeld in welvaart en armoede:  

dat wij ons niet laten verblinden door uiterlijk vertoon,  
dat wij eenvoud nastreven en duurzaam leren omgaan  
met alles wat de aarde ons geeft;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor allen die te lijden hebben  

onder oorlogen, rampen, ziekten en gemis:  
dat wij elkaar dichtbij en veraf steunen met gebed en offer; 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor onszelf en onze families en voor allen  

die via livestream of kerkradio met ons verbonden zijn:  
dat wij ons bezinnen op de waarden van gemeenschap  
en ons opnieuw inzetten voor elkaar;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Heer onze God, Gij zijt altijd aanwezig onder ons.  

Laat ons uw aanwezigheid zichtbaar maken  
in daden van liefde en kom onze zwakheid te hulp.  
Door Christus, onze Heer. Amen.  
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DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  

aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.  
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  

tot lof en eer van zijn Naam,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 
Gebed over de gaven 
 

Heer, aan het begin van deze veertigdagentijd  
dragen wij U dit offer op om U te vragen: 
Help ons door daden van boetvaardigheid en liefde  
onze neiging tot het kwaad te bedwingen,  
en zuiver ons van zonden,  
zodat wij met toewijding het lijden kunnen gedenken  
van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
   

Eucharistisch gebed (VIII) 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God, 

om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden 
zullen wij U danken, altijd en overal 
door Christus, onze Heer. 
Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks  
met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan;  
dit is de tijd van meer toeleg op het bidden,  



 
8 

van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste,  
een tijd van grotere trouw aan de sacramenten  
waarin wij zijn herboren. 
Zo groeien wij tot de volheid der genade  
die Gij uw kinderen hebt toegezegd. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,  
met allen die staan voor uw troon,  
loven en aanbidden wij U met de woorden: 

 
A. Heilig, heilig, heilig, de Heer,  

de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 

 
P. U, Heer van alle machten en krachten,  

prijzen wij door Jezus Christus uw Zoon,  
die in uw Naam gekomen is.  
Hij is uw woord dat ons mensen redt,  
de hand die Gij zondaars reikt,  
de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. 

 
 God, Vader van ons allen,  

toen wij ons van U hadden afgewend,  
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon.  
Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood,  
opdat wij ons tot U bekeren en elkaar beminnen. 

 
 Daarom vieren wij de verzoening  

die Christus ons heeft gebracht en vragen wij U:  
heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,  
nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 

 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden  
nam Hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen,  
dankte en zegende U, brak het brood  
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. 
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Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen,  
prees uw liefde, vol ontferming,  
reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak:  
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende  
Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen  
wordt vergoten tot vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
 

A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

P. Heer onze God, uw Zoon heeft ons  
dit onderpand van zijn liefde nagelaten.  
Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis  
en bieden wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven:  
het offer van volkomen verzoening. 

 
Heilige Vader, wij smeken U:  
neem ook ons aan tezamen met uw Zoon,  
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd.  
Dan zal deze Geest verwijderen wat scheiding brengt. 

 
 Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap  

met uw dienaar Franciscus, onze paus,  
onze bisschop Johannes,  
met alle bisschoppen en met geheel uw volk.  
Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid  
onder de mensen en tot instrument van uw vrede. 
 
Gij hebt ons hier bijeengebracht  
aan de tafel van uw Zoon,  
samen met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria,  
en met alle heiligen.  
Breng zo de mensen bijeen  
van alle rangen en standen, van alle rassen en talen  
om in eenheid de maaltijd te vieren  
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tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld  
die vervuld is van uw vrede.  
Door Christus onze Heer. 

 
 Door Hem en met Hem en in Hem  

zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
A. 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. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
L. in de komende veertig dagen werken wij  

aan verinnerlijking en verdieping van ons leven, 
Zo komen wij dichter bij onszelf,  
bij God en onze medemensen.  
Daarom bidden wij:  
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A. Heer Jezus Christus,  
maak ons in deze tijd vrij voor de beleving van het Evangelie, 
help ons bij het omkeren naar nieuw leven met U,  
bouw met ons mee aan uw vrede en gerechtigheid,  
vandaag en alle dagen op weg naar Pasen. Amen. 

 
P. Heer Jezus Christus,  

Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.”  
Let niet op onze zonden,  
maar op het geloof van uw kerk.  
Vervul uw belofte:  
geef vrede in uw naam, en maak ons één, 

         Gij die leeft in eeuwigheid. 
A. Amen. 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus!  
 
Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

 
Uitnodiging tot de communie 
 

P. Zalig zijn wij die genodigd zijn aan de tafel van de Heer,  
want zie dit is het Lam van God,  
dat wegneemt de zonden der wereld. 

 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
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Ter overweging: Op de weg van omkeer 
 

Op deze dag vieren wij dat ‘as’ ons wordt opgelegd.  
Het is het begin van een tocht van veertig dagen naar Pasen.  
De liturgie van onze kerk neemt ons mee  
met een ijzersterke boodschap van omkeer,  
door vasten, gebed en delen met de minsten.  
Een omkeer die eigenlijk een toekeer is.  
Een afwenden van alles wat ons gevangen houdt  
naar een toevertrouwen aan de bevrijdende werking  
van Gods liefde en nabijheid. We vieren dit geheim  
en dat is meer dan een intellectuele exercitie.  
In het vieren van de omkeer worden we met hart en ziel 
meegenomen. Het raakt ons innerlijk zodat we uiterlijk gesterkt 
worden tot een bevrijdende levenswandel.  
En het teken vandaag is de as.  
As die niet alleen – als het ware – doods is.  
As kan ook de basis worden van waaruit iets nieuws groeit. 
‘Uit de as herrezen” wordt soms gezegd. Dat proces  
mogen we aan het begin van de veertigdagentijd ingaan.   

 
Gebed na de communie 
 

Heer, laat het heilig sacrament dat wij hebben ontvangen  
een steun voor ons betekenen.  
Geef dat ons vasten U aangenaam is  
en ons genezing brengt en heil.  
Door Christus, onze Heer. Amen. 
 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Zegenbede en zending 
 
P. Het begin van de vastentijd is vandaag gemarkeerd met het 

askruisje, het teken van toekering naar elkaar en naar God. 
Mogen wij ieder vanuit ons eigen hart daar invulling aan 
geven, op onze levensweg en de opgang naar Pasen.  

 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene u de almachtige God,  

Vader, Zoon en heilige Geest.  
A. Amen.  
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God.  
 
 
 

                                                                                                                                              

 
 

 
 
 



 
 

 
Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 

 
                   (geldig tot 8 maart) 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop het liturgieboekje mee naar huis nemen s.v.p. 


