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Welkom 
 

‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ 
We horen het jaarlijks bij het askruisje. 
Stof en as, in zak en as, 
op- en afgebrand, of een burn-out, 
het akelige besef van broosheid en breekbaarheid, 
de beperkingen van het leven en de grenzen 
van het samen leven… 
 

Juist in dit coronajaar 
nu we allemaal flink door het stof gaan, 
worden deze woorden weer eens afgestoft 
en klinken ze wellicht als nieuw: 
stof zijt ge en tot stof zult ge weerkeren. 
 

Het zijn woorden uit het boek van de Schepping: 
Uit stof schept God de mens, 
blaast hen levensadem in, 
als hij hen uit het stof der aarde boetseert? 
Zou Hij dat dan nu niet meer doen? 
 
 

Gebed om vergeving 

 
Waak over je gedachten… 
straks worden het je woorden. 
 

Waak over je woorden... 
Straks worden het je daden. 
 

Waak over je daden... 
straks worden het gewoonten. 
Waak over je gewoonten... 
straks beïnvloeden ze je geweten. 
 

Waak over je geweten... 
straks wordt het je hele wezen. 
 

moment van stilte 

 
allen Vergeven wij elkaar en U God ons allen. 

Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
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♫ “Wie als een God wil leven”   
 

Wie als een God wil leven hier op aarde 
hij moet de weg van alle zaad 
en zo vindt hij genade. 
 

Hij gaat de weg van alle aardse dingen 
hij leeft het lot met hart en ziel 
van alle stervelingen. 
 

Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven 
het kleinste zaad in weer en wind 
moet sterven om te leven. 
 

De mensen moeten sterven voor elkander 
het kleinste zaad wordt levend brood 
zo voedt de een de ander. 
 

En zo heeft onze God zich ook gedragen 
en zo is Hij het leven zelf 
voor iedereen op aarde. 

 
 
In het begin 
 

Terug naar het begin…  
Het begin van de aarde, schepping of oerknal,  
of allebei?  
In ieder geval is het onvoorstelbaar  
dat er in het grote heelal een aarde is,  
waarop zoveel groeit en bloeit,  
waarop wij leven. 
 

 
Genesis            1, 1-5 
 
In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en 
verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige 
wind over het water. 
 

Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag hoe mooi 
het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij 
‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’.  
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Toen werd het avond en het werd ochtend.  
Dat was de eerste dag. 
 
 
Avond en morgen 
 

Avond en morgen.  
De twee kanten van de dag, 
twee kanten van het leven 
en ook een doorlopende cyclus. 
Na de dag wordt het nacht. 
Na de nacht komt de zon weer op 
en begint de dag. 
 

“Toen werd het avond en het werd ochtend”… 
De Statenvertaling zegt wat preciezer: 
“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest.” 
 

Dag begint met de avond. 
Het leven gaat niet als een nachtkaars uit, 
maar strekt zich uit naar het licht. 
Zo gaan we in de veertigdagentijd 
op naar het licht. 
 
 

♫ “Kyrie eleison” 
 

Met de boom des levens wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
 
Genesis            1, 6-8 
 
God zei: ‘Er moet in het midden van het water een koepel komen om het 
water te verdelen.’ En zo gebeurde het. God maakte de koepel. Zo 
verdeelde hij het water in tweeën: water boven de koepel en water onder 
de koepel. Die koepel noemde God ‘hemel’.  
 

Toen werd het avond en het werd ochtend.  
Dat was de tweede dag. 
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Water 
 

In het voorjaar van vorig jaar hield paus Franciscus 
een indrukwekkende meditatie over  
het verhaal van de storm op het meer. 
Wij zitten als wereldgemeenschap in een boot 
die heen en weer geslingerd wordt 
op de golven van de tijd.  
en velen van ons voelen zich onzeker en angstig. 
  

Op het bureau van president John F. Kennedy 
stond een plaquette met de tekst: 
“O God, uw zee is zo groot 
en mijn boot is zo klein”. 
 

Om de grote zee kan het stormen. 
In het bijbelse verhaal van de storm op het meer 
roept Jezus zijn angstige volgelingen toe: 
“Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.” 
 

Jezus voorkomt de nood niet. 
In een lange donkere tijd gaat Hij met ons mee. 
Op het hoogtepunt van de storm 
als het water ons naar de lippen stijgt 
roept Hij tegen het water: “zwijg… stil…” 
 

 
♫ “Kyrie eleison” 

 
Laten wij dan bidden in dit aardse dal 
dat de lieve vrede ons bewaren zal. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
 
Genesis          1, 9-13 
 
God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen. Dan 
komt er droge grond tevoorschijn.’ En zo gebeurde het. God noemde de 
droge grond ‘land’, en het water noemde hij ‘zee’. En God zag hoe mooi 
het was. God zei: ‘Er moet van alles groeien op het land. Planten met 
zaad en bomen met vruchten.’ En zo gebeurde het. Op het land kwamen 
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allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten. En God zag hoe 
mooi het was.  
 

Toen werd het avond en het werd ochtend.  
Dat was de derde dag. 
 
 
Groei 
 

Terug naar het begin… 
Het begin van onszelf:  
twee kleine zaadjes versmelten tot één  
en groeien uit tot nieuw leven.  
Een wonder waarnaar ouders vertederend kijken. 
 

De seizoenen: 
herfst en winter monden uit in lente en zomer. 
Het is een prachtig gezicht  
als bomen en struiken opeens  
een zachte lichtgroene glans over zich heen krijgen 
als de knoppen aarzelend openspringen. 
En bloemen ontluiken – een mooi woord: ontluiken – 
kleurige bloemblaadjes openen. 
 

Openstaan en genieten van kleine dingen 
geeft een andere kijk op het leven, 
brengt licht in het donker. 
 

 
♫ “Kyrie eleison” 
 

Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
 
Genesis                    1, 14-19 
 
God zei: ‘Er moeten lichten aan de hemel komen om verschil te maken 
tussen de dag en de nacht. Die lichten moeten laten zien welk seizoen 
het is, en welke dag en welk jaar. En ze moeten licht geven op aarde.’ En 
zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. De zon om overdag 



 7 

te schijnen, en de maan om ’s nachts te schijnen. God maakte ook de 
sterren. Hij zette de zon en de maan aan de hemel om licht te geven op 
de aarde. En om het verschil aan te geven tussen dag en nacht, en 
tussen licht en donker. God zag hoe mooi het was.  
 

Toen werd het avond en het werd ochtend.  
Dat was de vierde dag. 
 
 
Gebed 
 

Licht is belangrijk om te leven.  
We kunnen niet zonder licht.  
We zoeken naar licht in het donker. 

 

Licht uit duister, 
de morgen uit de nacht - 
 

wortel en vrucht 
uit zaad in de grond - 
 

lach en traan 
uit een bewogen hart - 
 

de frisse lente 
uit kille winter - 
 

allen  Zo ontluikt vertrouwen 
uit stilte en inkeer,  
uit doorleefd lief en leed 
in wie U, God, beleven als 
de ziel van hun bestaan 
voor tijd en eeuwigheid.  
Amen. 

 
 
♫ “Kyrie eleison” 

 
Laten wij God loven, leven van het licht, 
onze val te boven in een evenwicht. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
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Genesis                    1, 20-23 
 
God zei: ‘Het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dieren. En boven 
de aarde, in de lucht, moeten vogels vliegen.’ God maakte de grote 
zeedieren en alle kleine waterdieren. Het water was vol dieren. Hij maakte 
ook alle soorten vogels. En God zag hoe mooi het was. God zegende de 
dieren. Hij zei: ‘Jullie moeten jongen krijgen. Overal in de zee moeten 
dieren komen, en overal op aarde vogels.’  
 

Toen werd het avond en het werd ochtend.  
Dat was de vijfde dag. 
 
 
Zonnelied            Franciscus van Assisi 

 
Allerhoogste, almachtige goede Heer, 
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 
en geen mens is waardig uw naam te noemen. 
 

allen  Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen, 
vooral door broeder zon 
die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 
En hij is mooi en straalt met grote pracht; 
van U allerhoogste, draagt hij het teken. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, kostbaar en mooi. 
 

allen  Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water 
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 
 

allen  Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur 
door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde  
die ons voedt en leidt, 
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 
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allen  Wees geprezen, mijn Heer, 
door hen die omwille van uw liefde 
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 
Gelukkig wie dat dragen in vrede, 
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, 
door onze zuster de lichamelijke dood, 
die geen levend mens kan ontvluchten. 
Wee hen die in doodzonde sterven; 
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 
 

allen  Prijs en zegen mijn Heer, 
en dank en dien Hem in grote nederigheid. 

 
 
♫ “Kyrie eleison” 
 

Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

 
Genesis                    1, 24-31 
 
God zei: ‘Ook op het land moeten allerlei dieren komen: wilde en tamme 
dieren, en heel kleine dieren.’ En zo gebeurde het. God maakte de dieren, 
alle wilde en tamme dieren en alle kleine dieren. En God zag hoe mooi 
het was.  
 

God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de 
baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over 
het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde.’ Toen maakte God 
de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man 
en als vrouw. God zegende de mensen. Hij zei: ‘Jullie moeten kinderen 
krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten 
de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee, over de 
vogels in de lucht en over alle dieren op het land.’ God zei ook: ‘Alle 
planten en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de 
vruchten eten. De bladeren en het gras zijn voor de dieren.’ En zo 
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gebeurde het. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het 
heel mooi was. 
 

Toen werd het avond en het werd ochtend.  
Dat was de zesde dag. 
 
 
Zorgen 
 

De baas zijn, heersen,  
rentmeester zijn om het in oude woorden te zeggen. 
Dat heeft niets met macht te maken of maakbaarheid,  
maar met verantwoordelijkheid.  
Wij leven op aarde, plukken er de vruchten van,  
maar het is niet de bedoeling  
om het grootste evenwicht tussen natuur en cultuur te verstoren.  
 

En toch is dat wat steeds meer gebeurt.  
Er wordt roofbouw gepleegd op de aarde.  
Oerbossen gekapt, land verwoest.  
Mensen slaan op de vlucht, zoeken hun heil ergens anders,  
maar zijn niet welkom.  
We bouwen muren en stellen grenzen.  
Het ‘ik’ regeert. 
 

Paus Franciscus stelt dat er een directe relatie is tussen 
hoe wij met de aarde omgaan en 
hoe wij met elkaar omgaan. 
Respect en aandacht voor mens en samenleving, 
respect en zorg voor de aarde, klimaat en milieu: 
zij kunnen alleen maar hand in hand gaan. 

 
 
♫ “Kyrie eleison” 
 

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
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Genesis            2, 1-4 
 
Zo werden de hemel en de aarde gemaakt, en alle prachtige dingen die 
daarbij horen. Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen 
rustte hij uit. God zegende de zevende dag. Hij maakte van die dag een 
bijzondere dag. Want op die dag was hij klaar met de schepping en rustte 
hij uit van al zijn werk. 
 

Dat is het verhaal van de schepping van de hemel en de aarde.  
Zo zijn de hemel en de aarde ontstaan. 
 
 
Goh! 
 

Of het zo is gegaan, zoals Genesis vertelt, 
dat weten we niet.  
Mensen die zich verwonderden  
over de pracht van de aarde en van het leven  
hebben het zo verwoord.  
 

Ze verwonderden zich zo, 
stamelden: Goh! 
en voelden dat iets hogers achter moest zitten,  
iemand:  
God. 

 
 
♫ Orgelspel 
 
 
Een nieuw begin 
 

Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse vastentijd  
op weg naar Pasen. Met Pasen vieren we als christenen Jezus’ 
verrijzenis uit de doden: Hij staat op en gaat ons voor door leven 
en dood naar de nieuwe Schepping.  
 

En wij worden ondertussen uitgenodigd Hem te volgen op zijn 
wegen. De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning, 
van boete en verzoening, met God, met elkaar en met jezelf. Het 
is een serieuze en strenge, maar bovenal zinvolle, hoopvolle en 
vreugdevolle tijd, want door de veertigdagentijd heen zijn we op 
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weg naar een nieuwe schepping, nieuwe leven, het Pasen van de 
Heer, waarin we nu al mogen delen!  
 

 
♫ Lied aan het licht                 GvL 489 

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
 
Gebed                   (naar Ine Driessen) 
 
allen  Heer Jezus,  

vasten en vreugde gaan voor ons vaak niet samen. 
U bent het die van de veertigdagentijd  
toch een opgewekt gebeuren maakt.  

 

Gij nodigt ons uit belangeloos en ongezien te geven,  
omdat U weet dat we van geven gelukkig worden.  
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Gij zet ons aan in de binnenkamer van ons huis en ons hart  
uw en onze Vader te ontmoeten in gebed  
met het vredevolle vertrouwen 
dat Hij ons kent, door en door.  
 

En Gij zegt ons in blijdschap kleine stappen in de liefde te zetten 
door in eenvoud en goedheid te leven,  
voor U en jegens elkaar, in het verborgene,  
zonder omhaal van woorden of opzienbarende daden.  
 

allen  Ja, U wilt voor ons van deze vastentijd 
een vreugdevolle, vredevolle en zinvolle tijd maken.  
U maakt ons nieuw!  
Wij danken U daarvoor! 
Maak ons nieuw!  

 
 
♫ “Groter dan ons hart”  
 

 Gij die geroepen hebt “licht” en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag. 

 Gij die geroepen hebt “o mens” en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef. 

 
 Omdat Gij het zijt groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
  

Gij die liefde zijt, diep als de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 

 
Omdat Gij het zijt… 
 
Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien.  
Voor mensen die van U verlaten zijn,  
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
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vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 
 Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, 

recht doen, dat zij staande blijven in ons midden. 
 

Omdat Gij het zijt… 
 

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt, 
 Gij die vreugde schept in mensen, 

Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult, 
 laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
 doe ons opengaan voor het visioen van vrede, 

dat sinds mensenheugenis ons roept. 
 

 Omdat Gij het zijt… 
 

 Verhaast de dag van uw gerechtigheid, 
zie het niet langer aan dat her in der in deze wereld 
mensen gemarteld worden, kinderen gedood; 
dat wij de aarde schenden 
en elkaar het licht ontroven. 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, 
nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn, 
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen, 
dat zij niet vergeefs geboren zijn. 

 

 Omdat Gij het zijt… 
 
 
Onze Vader 

 
allen  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. 
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Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen. 

 
 

Mens zijn 
 

Ik vroeg om kracht 
en God gaf me moeilijkheden 
om me sterk te maken 
 

Ik vroeg om wijsheid 
en God gaf me problemen 
om te leren op te lossen 
 

Ik vroeg om moed 
en God gaf me gevaren 
om te overwinnen 
 

Ik vroeg om liefde 
en God gaf me mensen 
om te helpen 
 

Ik vroeg om gunsten 
en God gaf me kansen 
 

Ik ontving niets 
van wat ik vroeg 
 

Ik ontving alles 
wat ik nodig had  
om mens te zijn. 
 

 
♫  Gezongen zegen  
 
 De levende zegene en behoede u. 
 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
 en zij u genadig. 
 De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
 en geve u vrede. 
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 Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en wees ons genadig. 

 
 Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 
en geef ons vrede. 

 
 Zegene u de levende en almachtige God, 
 Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 
 
 

 

 

 
Bekeert u 

en gelooft 

in het evangelie! 
 

Mc.1,15 

 

 

 

 


