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Aswoensdag         17 februari 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

Intentielied:   ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens 
 
Bekleedt u met de nieuwe mens en houdt u naar de Heer gewend, 

maak u gereed en blaakt van vuur, verwacht zijn uur. 
  
Legt daarom alle leugen af, al wat bederft is voor het graf, 

maar doet van Die is opgestaan, de waarheid aan. 
  

Wij zijn elkanders hart en hand op weg naar het beloofde land; 
verdraagt en steunt de zwakken maar, vergeeft elkaar. 
 

En gaat niet toornig in de nacht, maar laat de vrede als een wacht 
uw slaap verlichten; in uw droom gaan eng’len om. 

 
O broeders, zusters van de Heer: geeft aan de bozen plaats noch eer, 
maar arbeidt liever voor het brood en deelt in nood. 

 
Hebt gij niet van die dag gehoord, dat God zal richten met zijn Woord? 

Zo doet dan heden aan de tijd gerechtigheid. 
 

 

Welkom 

 
L.:  Vandaag begint de veertigdagentijd 

waarin wij luisteren naar de profeet Joël: 

scheur uw hart en niet uw gewaden 
keer terug naar de Ene, uw God. 

 

Wij gaan de weg naar binnen 
naar het hart, naar de wortels. 

Wij staan in waarachtigheid 
en ontvangen leven in overvloed. 

 

Dit doet Jezus in de Bergrede 
waarin hij het geweld in de kiem smoort: 

heb je vijand lief, bied je andere wang aan. 
Maskers vallen af, geen schone schijn. 

 

Vandaag start Broederlijk Delen haar campagne 
in solidariteit met alle partners in het Zuiden 

en in het bijzonder met CENDA in Bolivia, 
de boerenorganisatie COPMIKWI in Kwilu, Congo 
en Theater Day Productions in Gaza, Palestina. 

 
Pr.: Moge deze nieuwe vastentijd het moment bij uitstek zijn 

waarin we als christenen stilstaan  
bij ons geloof en onze relatie tot God. 
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Wat voedt jou als christen ?  

Waar liggen jouw wortels als gelovige ? 
Hoe verzorg je jouw relatie met God ? 

 
Vragen waarmee we op weg gaan, als individu en als gemeenschap.   

Daarom zijn we hier nu samen en willen we ons tekenen: 
+ in de naam van de Vader, Zoon en Geest. Amen. 
 

 

Gebed om ontferming 
 
Pr.: Bij het begin van deze vasten 

keren wij ons tot U God met heel ons hart. 
Om onszelf te hervinden. 

Om het oude los te laten en nieuwe wegen te gaan. 
Bidden wij om ontferming. 
 

L.: Ons leven is verbrokkeld en oppervlakkig 
We zijn niet wat we ten diepste zijn kunnen. 

Heilige God, maak ons heel. Ene God, maak ons één. 
Heer, ontferm U over ons. 

 

Ons samenleven valt altijd opnieuw in stukken uiteen. 
Gemeenschap is een holle slogan geworden. 

God van liefde, verbind ons. U, Ware, neem weg onze leugens. 
Christus, ontferm U over ons. 

 

Onze levenswijze hier brengt schade toe aan mensen overal ter wereld. 
Onze economie en politiek dienen de goden van eigenbelang en dood. 

Opgestane, doe ons opstaan uit het doden. 
Levende God, help ons te leven in dienst van het leven. 
Heer, ontferm U over ons. 

 
 

Openingsgebed 

 
Vader van het leven, 
U roept ons weg uit de drukte 

en het bikkelharde van tegenstrijdige belangen 
om stil te worden 
en terug te keren naar het hart. 

Hier kan uw woord gehoord worden, 
is uw adem voelbaar 

en leren wij opnieuw gerechtigheid. 
Jezus gaat er ons in voor 
vandaag en de dagen die komen 

een hele vastentijd lang. 
Het moge gebeuren! Amen. 
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Eerste lezing:  Scheur uw hart en niet uw kleren (Joël 2, 12-18) 

 
Zo spreekt God: ‘Keer nu terug tot Mij met heel je hart en begin te vasten, te 
treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug 
tot jullie God, want Hij is goed en vol liefde, geduldig en trouw, en bereid om te 

vergeven.’ Misschien keert Hij zich om, en geeft Hij zijn zegen, zodat jullie Hem 
weer graan en wijn kunnen offeren.  

Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af en roep op tot een 
plechtige samenkomst. Breng het volk bijeen, laat heel Israël zich reinigen. 
Breng de oude mensen tezamen, verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de 

borst. Laat de bruidegom zijn kamer verlaten, en bruid haar bruidsvertrek. 
Priesters, dienaren van de Heer, smeek in de tempel, tussen altaar en voorhal: 

‘Ach Heer, spaar uw volk, uw eigendom, geef het niet prijs aan spot en 
belediging van andere volken. Waarom zouden ze mogen zeggen: “En waar is nu 
hun God?”’ Dan zal God het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn 

volk. 
(vertaling C. Leterme) 

Tussenzang:  Psalm 51 

 
God, heb medelijden met mij in je goedheid,  
neem in jouw oneindige liefde weg wat ik misdaan heb.  

Zuiver mij helemaal van mijn zonde,  
reinig mij van al wat ik verkeerd deed.  
 

Ik weet dat ik schuldig ben: wat ik fout deed,  
zie ik telkens weer voor mijn ogen.  

Tegen Jou alleen heb ik verkeerd gedaan,  
Jij doorziet het kwaad dat ik deed.  
 

Jij bent rechtvaardig in je oordeel.  
Als een zondig mens ben ik geboren,  

maar Jij verlangt waarheid.  
Geef mij wijsheid diep in mijn hart.  
 

Reinig mij, maak mij smetteloos, witter dan sneeuw.  
Laat vreugde weer mijn deel zijn 

Jij die mij gebroken hebt, laat me terug springen.  
Sluit je ogen voor mijn zonden, wis mijn schulden uit.  
 

God, geef mij een nieuw, zuiver hart.  
Duw me niet van Je af.  

Maak mij opnieuw blij om jouw redding,  
geef mij de kracht van een sterke geest  
 

Dan wil ik jouw wegen tonen aan al wie verdwaald is.  
Jij bent de God die mij redt.  

Dan zal ik jubelen om jouw vrijspraak:  
God, open mijn lippen en mijn mond zal jouw lof verkondigen.  
 

Ik weet dat Jij niet naar offers verlangt  
en dat Je brandoffers afwijst.  

Mijn berouwvol nederig hart zal mijn offer zijn  
en dat is niet weinig in jouw ogen, God.  (vertaling C. Leterme) 
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Tweede lezing: Laat u met God verzoenen (2 Kor. 5, 20 – 6,2) 

 
Ik ben een boodschapper van Christus, God roept jullie op door mijn woord. In 
naam van Christus vraag ik jullie: verzoen je met God. God heeft Jezus die 

zonder zonde was voor ons tot zonde gemaakt, zodat wij door Hem goede 
mensen voor God kunnen worden. Als medewerker van God spoor ik jullie dan 
ook aan: zorg ervoor dat de goedheid die Hij u bewijst niet voor niets is geweest. 

God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, zal Ik naar jullie luisteren, op 
de dag van de redding zal Ik jullie helpen.’ Nu is die tijd gekomen, nu is de dag 

van de redding.       (vertaling C. Leterme) 

 
Lied:  Wat ik gewild heb 
 

Wat ik gewild heb 
Wat ik gedaan heb 
wat mij gedaan werd 

wat ik misdaan heb 
wat ongezegd bleef 

wat onverzoend bleef 
wat niet gekend werd 
wat ongebruikt bleef 

al het beschamende  
neem het van mij. 

 
En dat ik dit was  
en geen ander, 

dit overschot  
van stof van de aarde: 

dit was mijn liefde. 
Hier ben ik. 
 

Evangelie:  Ga weer de weg naar binnen (Mt. 6, 1-6. 16-18) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs  
Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, 
alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je 

niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de 
huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te 

worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je 
aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo 
blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal 

je ervoor belonen. 
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de 

synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik 
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je 

dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. 
En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want 

zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker 
jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je 

gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten 
bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het 
verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

ZJ 320 Erbarm U God en delg genadig 

 
Erbarm U God en delg genadig  

het kwaad dat ik heb aangericht 

en was mij schoon: ik zie gestadig 

mijn zonden voor mijn aangezicht 

 

Refr.: Open mijn mond om U te loven, 

stort in mijn hart een nieuwe geest! 

 

Ik heb mij tegen U misdragen, 

voor U alleen heb ik misdaan: 

Gij moogt voor uw gericht mij dagen, 

en in rechtvaardigheid mij slaan.  Refr.  

 

Laat in mijn hart uw wijsheid zinken, 

herschep mijn hart in zijn geheel; 

besprenkel mij, ik zal weer blinken 

en schitteren als verse sneeuw.  Refr. 
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Overweging(en) 
 
Vanuit Broederlijk Delen: 

 
De grenzen gingen dicht, huizen werden gesloten. Blijf in uw kot! Het 

coronavirus wierp ons terug op onszelf. Misschien een goede oefening om de 
oproep van de profeet Joël bij het begin van deze vasten te beantwoorden: 
‘Scheur uw hart in en niet uw gewaden, keer terug naar de Ene, uw God’. 

 
• De profeet vraagt ons de weg naar binnen te gaan, naar de stilte van ons hart. 

Dit is niet zomaar een vroom gebeuren. Neen, in het hart heeft God zijn 
onderricht, de Thora, zijn woord neergelegd. Het is naar de maatschappij kijken 
met ons hart, vanuit dit onderricht. Huub Oosterhuis verwoordt het zo: 

‘Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’. 
Het is staan in waarachtigheid, van aangezicht tot aangezicht met degene die 

Jezus zijn Vader noemt. Het is voor Joël geen individueel gebeuren, maar een 
opdracht voor de hele gemeenschap met het oog op maatschappelijke 

veranderingen. 
• Het tweede deel van Jezus’ beschouwing horen wij vandaag in het evangelie. 
Jezus neemt de drie vormen van joodse godsvrucht op de korrel:  

het geven van aalmoezen, het gebed en het vasten.  
Hij gaat naar de wortel en fileert ze als het ware. De hypocrisie, de schone schijn 

doorstaan ‘zijn staan in waarheid’ niet. De maskers vallen af! 
 
-------- 

 
Veertig dagen om te koesteren ... 

 
Veertig dagen 
om te koesteren  
en niet te laten vallen 
alles wat deugd doet 

verzacht 
verdiept 
verbindt 

  
Veertig dagen  

om te koesteren 
en nooit te laten vallen 
wie je liefhebt 

wie jou liefheeft 
wie je mist 

naar wie je verlangt 
  
Veertig dagen 

om je te laten koesteren 
door de Liefde 

die alle leven  
goddelijk 
omarmt en verwarmt 

  
Veertig dagen 

om mee te beginnen.  (Mieke Kerckhof) 
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------------- 

 
Vasten. 

Niet nog meer, nog groter. 
Maar net andersom. 

In kleine dingen vreugde kennen. 
En die uitstralen 
als mens van vuur, 

van deemoed en van aarde. 
 

Vasten, 
Tot het aan je ziel knaagt. 
En het diepste weten 

weer is blootgelegd. 
Zodat geen ander brood 

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 door sterven 
naar duizendvoudig leven. 

 
(Kris Gelaude) 
 

 

Asoplegging 
 
Pr.: Gedenk, beste mensen,  

dat we te midden van onze broosheid en kwetsbaarheid,  
de levenskansen mogen aangrijpen  

die God ons telkens geeft.  
De as die vandaag wordt gezegend  
en waarmee we worden getekend  

wil daarvan de uitdrukking zijn.  
Laat ons daarom bidden en zingen.  

 
Wees hier aanwezig woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag met hart en ziel.  

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  
 

L.:  Wees mij genadig, Gij die genade zijt.  
Ik zie de wereldbrand die ik gesticht heb.  
Het volstrekte dat ik heb geschonden.  

Was mij schoon en ik zal witter worden dan sneeuw.  
Geef mij een nieuw hart.  

Zend uw Geest dat ik herschapen word  
als dat zou kunnen.  

(Uit psalm 51, Huub Oosterhuis)  
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Wees hier aanwezig woord ons gegeven.  

Dat ik U horen mag met hart en ziel.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  

 

Zegening van de asse 
 
God van alle leven, 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.  
Wij behoren tot de aarde. 
herinner ons daaraan, als we dit teken ontvangen.  

Steun ons in onze hoop op een betere morgen.  
Maak ons enthousiast, versterk ons voornemen  

ook daadwerkelijk iets te doen. Te vasten... 
Moge zo deze as op ons voorhoofd uitzicht  
bieden op een nieuwe morgen,  

uitzicht op Pasen. Amen. 

 
Asoplegging 

 
Mag deze as voor jou 
teken zijn van hoop en geloof, 

van ommekeer en nieuw begin.  

 
Voorbeden (accl.: Ubi caritas et amor, Deus ibi est) 

 
Pr.: We staan voor een tijd van bezinning en gebed,  

van vasten en ommekeer, van solidariteit. 
Bidden we tot God, onze gids op deze weg: 

 
L.: We verlangen naar een gemeenschap waar niemand 

vasthangt aan uiterlijk vertoon en angst heeft om wat 
anderen zullen zeggen, vragen of doen. 
Laat ons bidden. 

 
L.: We verlangen naar een wereld waar vasten  

geen leeg begrip is, maar teken van oprechte solidariteit;  
in het bijzonder met CENDA in Bolivia,  
de boerenorganisatie COPMIKWI in Congo  

en Theater Day Productions in Gaza (Palestina), 
partners van Broederlijk Delen. 

Laat ons bidden. 
 

L.: We verlangen naar een transparante samenleving 

en al kunnen we in veertig dagen de wereld niet veranderen, 
toch inspireert Jezus ons om niet stil te blijven staan. 

Laat ons bidden. 
 

L.: Bidden we om daadkracht en positieve motivatie  
om vanuit stilte en bezinning te werken aan structurele 
veranderingen, zodat een betere samenleving werkelijkheid wordt. 

Laat ons bidden. 
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Gebed over de gaven 

 
Heer, onze God, 
wij bieden U brood en beker aan, 
heel ons bestaan,  

alles wat we zijn. 
Aanvaard ons met onze kansen en beperktheden, 

maar vooral met onze mogelijkheden. 
Leer ons daarvan ten volle gebruik te maken. 
Geef ons de moed om ook tegenover onszelf eerlijk te zijn: 

dat wij niet alleen anderen, 
maar ook onszelf durven plaatsen onder de kritiek van uw Boodschap. 

Dat vragen wij U door Hem die zich volledig aan U gaf: 
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 
Groot Dankgebed     

 

In uw Naam zijn wij hier samen. 
Tastend en aarzelend noemen wij U:  

God en Vader,  
Roepstem,  

Drager,  
Grond van ons leven. 
 

Niemand heeft U ooit gezien 
maar elke dag opnieuw is het duidelijk  

hoe U werkzaam aanwezig bent  
daar waar mensen elkaar vinden  
en samen kleine stappen zetten  

om deze wereld om te bouwen tot uw Wereld. 
 

Wij zien U aan het werk  
in de ontluikende liefde tussen mensen,  
in groeiende solidariteit,  

in blijvende verbondenheid,  
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid. 

 
Wij zien U aan het werk in Jezus uw Zoon:  
de woorden die Hij sprak waren uw Woorden,  

en worden nu ook de onze. 
Zijn keuze voor de kleine mensen was uw keuze,  

en wordt nu ook de onze. 
 
Hem willen wij hier noemen:  

Inspiratie,  
Wegwijzer voor ons leven,  

blijvende Oproep om te blijven doen wat Hij gedaan heeft. 
Wij loven, eren en danken U daarom, en zeggen:  Heilig … 
 

Wij danken U voor Jezus, de Christus, de man uit Nazareth, 
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde. 

Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 
als toen Hij op onze aarde was. 
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Gedreven door gerechtigheid en goedheid 
openbaarde Hij uw naam in deze wereld. 

Door zijn woorden van begrip en vergeving, 
door zijn attentie voor gekwetste mensen, 

door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht, 
toonde Hij uw menslievendheid. 
 

Hij was met mensen begaan, 
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 

Hij veroordeelde niet, maar gaf mensen nieuwe kansen. 
 
Vooral in de nacht die de laatste van zijn leven werd, 

heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld. 
 

INSTELLINGSVERHAAL 
 
Als wij dan eten van dit Brood 

en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 

totdat Hij komt. 
 
Vader, wij zijn U dankbaar 

omdat wij in deze tekenen van Brood en Beker 
Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Zend ons zijn Geest 
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn, 
hoe onvolkomen ook. 

 
Geef dat wij elkaar waarderen, 

dat we niet blind zijn voor de mens naast ons 
of doof en onverschillig voor zijn nood. 
 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.  

 
Door Hem en met Hem en in Hem … 

 
 

Onze Vader  
 

 
Vredeswens 

 

 
Lam Gods 

 
 

Communie 
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Lied: ZJ 316 Barmhartige Heer, genadige God 

  
Barmhartige Heer, genadige God. 
Barmhartige Heer, genadige God. 
 

Ja, wat de hemel is voor de aarde, 
dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

 
Zover als het Oosten van het Westen vandaan is, 
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 

 
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 
 

Mensen, hun dagen zijn als het gras, 

zij bloeien als bloemen in het open veld. 
Dan waait de wind en ze zijn verdwenen. 

 
Maar duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn verbond bewaren, 

zijn woord behartigen en het volbrengen. 
 

 

Slotgebed:  
 
Goede God, met uw naam zijn wij getekend,  

wij dragen het teken van het kruis van Jezus, uw Zoon. 
Wees onze gids in de woestijn, sterk ons in ons  
voornemen op zoek te gaan naar onze ziel. 

Open onze ogen en ons hart voor elkaar.  
Laat ons oog hebben voor de nood van anderen,  

voor het verlangen van uw kinderen  
naar nieuw leven voor de wereld.  
Nieuw leven, zoals U dat gedroomd hebt.   

Dat vragen wij U bij het begin van deze veertigdagentijd,  
door Christus onze Heer. Amen. 

 
 

Zegen en zending 
 
 

Dessertje:   

 
Vandaag geen, want ’t is een vastendag …   

 


