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♫  Wij zoeken hier uw aangezicht    

 Mel.  LB 281  

Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
 
Om alles wat U tegenspreekt,  
een wereld waar uw Naam ontbreekt: Kyrie eleison! 
 
Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.  
Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison! 
 
Votum en Kruisteken 

 

Verbranding van de Palmtakken 

 

Palmtakjes aansteken en palmtakjes in het vuur 

leggen.                   

Moment van inkeer/ inleiding    

 
Moment van inkeer 

Open onze harten, open onze ogen, God. 
Vergeef ons onze stugheid, onze blindheid  
om uw aanwezigheid in deze wereld te herkennen.  
♫            Barmhartige Heer, genadige God. 
   Refr.  LB 103d 
Allen:    Barmhartige Heer, genadige God 
 
Heb geduld met ons God, als wij, uw mensen,  
in het bijzonder de armsten onder hen,  
blindelings voorbijlopen. 
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♫            Barmhartige Heer, genadige God.
     
   Barmhartige Heer, genadige God 
 
Ontferm u over ons, God,  
als wij niet de beker water zijn,  
voor wie onze paden kruist. 
♫    Barmhartige Heer, genadige God. 
             Barmhartige Heer, genadige God.
  
 
Openingsgebed 

Amen. 
    
Eerste lezing        Joël 2,12-18 

 

♫ Tussenzang Door de wereld gaat een 

woord       GvL 431  / LB 802,1-6   

 

Evangelie    Mt. 6,1-6.16-18 

      

Meditatief :  Wat wil ik verbranden? Wat wil ik 

loslaten?                            

Stenen :  los laten, achterlaten in de woestijn….. 
of…. 
Wat wil ik ver-assen in mijn leven? 
Wat wil ik verbranden?.......... 
Laat ons stil worden in onszelf en opschrijven of tekenen 
wat wij willen verbranden,  
na de viering mag je jouw/uw papiertje buiten in het 
vuur  gooien….  
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Stilte  
 
 
♫  Het lied van het oprechte vasten       
GvL 569 / LB 537       
 

Voorbeden 

Telkens beantwoord met: Acclamatie: Allen 
 Luister, Heer, wees ons genadig;  
laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.  

 
 
 
Stil gebed 
   
Gebed en Zegening van de as 

As: wat rest na verbranding, grijs, dor en droog. 
Het lijkt dood, maar is ook teken van nieuw begin,  
voedsel voor beginnend leven. 
Ook ons leven moet af en toe sterven  
om opnieuw te kunnen beginnen. 
Geen lente zonder winter, geen nieuwe opstanding  
zonder sterven van het oude. 
Als wij, christenen, bij het begin van de 
veertigdagentijd  
een askruisje ontvangen, krijgen we een roeping:  
word geen woestijn, breng vruchten voort,  
vruchten van goedheid, liefde en vrede. 
Allen:  
Barmhartige God,  
tot het leven hebt Gij ons geroepen, niet tot de 
dood. 
Daarom bidden wij u: zegen deze dode as, 
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en maak haar voor ons tot teken 
van het onvergankelijk leven bij u. 
Leg uw naam op deze as, 
uw naam van hoop en vrede, 
uw naam van 
 + Vader, Zoon en heilige Geest.  Teken ons met 
uw naam, opdat wij mensen worden van U,  
vandaag en alle dagen. Amen. 
Opleggen van het askruisje             

  Gedenk mens, dat gij stof zijt  
  en tot stof zult wederkeren.  
    Maak een nieuw begin 
    En geloof in de goede boodschap van 
Jezus 
 
♫  meditatief orgelspel 
 
Kijk naar al die zwarte kruisen op onze voorhoofden 
we zijn nu getekend met het stof der aarde, 
én tegelijk ook met het stof van die heilige grond, 
waar het vuur van Gods woord brandt. 
We blijven nog even stil op deze heilige grond, 
stil om na te denken 
over wat ons te doen staat in de komende tijd, 
stil om tot rust te komen bij God die wij 'onze Vader' 
mogen noemen, 
een Vader die er altijd voor ons zal zijn 
maken we het stil in ons hart….……. 
 

STILTE 

Bidden we samen het gebed dat Jezus ons geleerd 
heeft 
Als teken van verbondenheid hier met elkaar, 
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en met al onze broeders en zusters over de hele 
wereld ……. 
 
Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.    Amen. 
 
 
♫   Het lied van Gods aanwezigheid  GvL 456  / 
LB 275 
Zending en zegen 
Met de as op ons hoofd, bewust van onze kleinheid 
en breekbaarheid,  
maar aangevuurd en voortgestuwd door Gods 
levensadem,  
gaan we deze veertigdagentijd in. 
Moge de Eeuwige ons allen nabij zijn,  
in het gewone, alledaagse van wat we doen,  
in onze zorg voor mensen en aarde,  
in onze dromen en idealen,  
in ons streven naar een betere wereld hier en 
overal.  
Zegene ons daartoe:  

 + de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 


