
Aswoensdagviering  2021.  
 
Opening. In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. 
Beste mensen. Het voelt voor mij nog als onwerkelijke hier op deze manier 
voor U te staan. Wij kunnen nog steeds niet lijfelijk in de kerk bij elkaar 
komen, maar toch hoop ik dat U thuis in deze Aswoensdag bezinning zich met 
ons  verbonden kunt voelen. 
Vandaag Aswoensdag zo anders dan andere jaren. Veel tradities zijn door 
corona al overhoop gehaald.  Zoals In deze dagen de jaarlijkse carnaval,  maar 
ook het stille askruisje  de woensdag daarna. 
Het askruisje herinnert ons aan onze vergankelijkheid. We worden geboren om 
een tijd lang te leven en om weer voorbij te gaan. Ons bestaan is broos. 
Zolang het leven gewoon z’n gangetje gaat staan wij mensen daar niet zo vaak 
bij stil, maar als die vanzelfsprekendheid plotseling ruw doorbroken wordt, -
zoals nu door de corona – worden we flink wakker geschud en wordt ons aller 
bestaan, door de gevolgen daarvan aan het wakkelen gebracht.   
Wij zelf zijn niet de makers van de schepping, maar God heeft ons de 
schepping voor een tijd lang in handen gegeven om er voor te mogen zorgen. 
 
Gebed 
v. Dat wij  weer weten, dat wij gemaakt zijn, genomen , gevormd uit het stof 
van de aarde. 
 
l .Dat wij weer weten, dat gij uw adem  
ons hebt geschonken ; voelbare adem in ons. 

v. Adem in ons, breekbaar en broos 
dat wij weer weten dat Gij ons vormt.  
dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn. 
 
l. Dat wij weer weten dat wij verwant zijn ; 
rotsen en gras, mensen en lucht, 
sterren en zaad, nijlpaard en musje. 
 
v. Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten, dat wij keren , 
terug in het stof. 
 
l . Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn . 
Dat wij ons voegen , in het werk van Uw handen. 
 
 
Dat wij weer weten waarvoor we gemaakt zijn,  
dat wij weer weten dat Gij uw adem  
ons hebt geschonken ; voelbare adem in ons  



Zijn we onszelf er voldoende van bewust dat we hier op aarde niet stom 
toevallig zijn, dat we gewild zijn dat we bedoeld zijn , dat we moge leven 
vanuit Zijn adem, met de opdracht ons te voegen in het werk van zijn 
handen. 
M.a.w. ben ik me er voldoende van bewust hoe ik met de schepping omga , 
of denk ik nog te makkelijk : wat maakt het allemaal uit ?, wat voeg ik met 
mijn leventje aan die schepping toe ? of wat kan ik kapot maken? 
We zouden onszelf de vraag kunnen stellen zit er “leven” in  
wat ik zeg of doe? Voor wie brengt mijn leven “leven”? 
Voor mensen, voor een enkel mens misschien? Voor de aarde, voor al wat 
leeft?  
Overdenken we even in stilte die vraag en vragen we daarna om vergeving 
voor ons tekortschieten…….. 

 
Gebed. 
Onnoembare , ongeziene God van alle tijden 
Gij hebt ons gemaakt, genomen, gevormd uit het stof der aarde. 
Wees hier bij ons nu we aan het begin van deze 40dagentijd weer op zoek 
gaan naar zin en betekenis in ons leven. 
Ons leven is een doorgaand proces van zoeken en opnieuw beginnen, van 
groeien aan de pijn. 
De 40 dagentijd staat voor de tijd van onderweg zijn in ons  leven. Een tocht 
van zoeken, bronnen vinden en soms weer het spoor bijster raken. Van 
soms twijfelen en dan toch weer verder kunnen.  
Geef ons meer inzicht in ons eigen denken en handelen  opdat we 
“levenbrengers”zullen zijn, behoeders van Uw schepping. 
Wees in ons een zachte kracht, die ons doet geloven, dat het kan, 
verbinding brengen tussen mensen, werken aan behoud van uw schepping, 
verbondenheid met al wat leeft. Amen 
 
Evangelie : Math 6, 1-6 ; 16-18  
 
Overweging. 
In deze tekst van Mattheüs worden we aangesproken als individu en als 
gemeenschap. Het gaat daarbij om eerlijkheid en oprechtheid, niet om 
uiterlijk vertoon. Waarom doe je wat je doet? Voor bidden en vasten geldt 
hetzelfde. Zijn we ons er voldoende van bewust dat al wat wij doen of 
nalaten er toe doet. We kunnen in ons doen en laten  “leven” brengen, of 
het leven bedreigen.  
Het gaat steeds om een innerlijke ommekeer , iets wat mij in beweging zet, 
mij aanspoort  om de wereld een beetje beter, rechtvaardiger te maken. 
Ook de coronacrisis stelt ons als samenleving voor die vraag : gaan we wel 
goed met de schepping om ?  
 



Wat voegt mijn doen en laten aan de schepping toe of wat breek ik door 
mijn doen en laten van de schepping af?    
 Ja : Het doet er toe, omdat wij geroepen zijn ,jij mens, u en ik om te doen 
wat we kunnen, niet meer, niet minder. Als ik dat geloof verlies is het einde 
zoek.  
Dus ja probeer te letten op wat je eet, wat je koopt als het straks weer kan, 
wees zuinig met water en energie, denk erover na hoe je op vakantie gaat, 
heb aandacht voor een ander, durf als het nodig is een tegengeluid te laten 
horen. Bid om volharding en kracht.  
 Zijn het druppels op een gloeiende plaat. Misschien. Maar er is ook iets als 
vertrouwen in mensen, in de aarde , in de Eeuwige. Samen zijn we meer 
dan alleen.  
 
We gaan nu over naar het as ritueel.  Ik kan U dit jaar niet tekenen met het 
as , maar wij  hier en U  thuis kunnen onszelf wel  tekenen met het kruis. 
Wij erkennen daarmee  dat ons bestaan hier op aarde maar tijdelijk is en dat 
wij slechts voorbijganger zijn in de loop van de tijd . Maar dat niet alleen As 
is geen dode materie. As vermengd met water is groeikracht, verborgen 
vruchtbaarheid, teken van ons voornemen in deze 40 dagentijd weer op weg 
te gaan met de beste voornemens , op weg  naar Pasen . Amen 
 
 As ritueel: 

Hier voor op het altaar staat een schaaltje met as en een schaaltje met 
water en er ligt een palmtakje bij. 
De as werd gevormd door vuur, de palmtakjes van Palmpasen hebben volop 
gebrand, warmte gegeven en licht. Totdat ze opgebrand waren, tot as 
verworden . 
Dat ook wij in dit leven mogen stralen, warmte geven , licht zijn voor onze 
naaste . Om tenslotte tot stof te zullen vergaan als ons leven voltooi is. Ja, 
wij gaan voorbij, worden tot stof maar zo vertrouwen we ook, duren zal de 
liefde van God  
 
 Zegen van de as.  
Zegen deze as en maak haar tot een hoopvol en vruchtbaar teken . Een 
teken dat ons sterkt om de weg van Jezus te gaan, die overal kwam en 
leven bracht. Help ons deze veertig dagen tijd, zo op weg te gaan dat ook 
wij ons leven vernieuwen naar het beeld van Hem Jezus Uw Zoon onze 
tochtgenoot. Amen  
  
Ik kan u nu niet tekenen met het teken van as op uw voorhoofd, maar U 
kunt uzelf of elkaar thuis, wel tekenen met een eenvoudig kruisteken .  
Wij tekenen ons zelf met een kruisteken met as en zeggen daarbij telkens : 
Wees iemand van ommekeer en verbinding. Steeds op zoek naar 
levenskracht onder het licht van de Eeuwige.  



Getekend door as, met het verlangen naar een betere wereld in ons hart 
willen we hier bidden met elkaar. Woorden die Jezus ons meegaf. Woorden 
die gaan over de nieuwe wereld waarin vrede is gerechtigheid regeert en al 
wat leeft tot bloei kan komen 

 
Voorbede:  

-Voor alle mensen die het in deze coronatijd moeilijk hebben 
voor hen die door ziekte en dood in hun nabijheid zijn overvallen. Voor alle 
mensen en hulpverleners aan het ziekbed. Laat ons in stilte bidden….. 
 
-Voor hen die zich door de gebeurtenissen rondom corona opgejaagd voelen, 
voor jongeren en studenten op kamers als ze door emoties van eenzaamheid 
worden overspoeld.  
Laat ons in stilte bidden… 
 
-Voor mensen die te snel en te makkelijk, vaak met scherpe tong  oordelen 
over de ander, en te makkelijk vasthouden aan de starheid van het eigen 
gelijk, dat ze tot ommekeer komen.  En dat wij mensen met elkaar altijd in 
staat blijven kalmte en rust  en verbondenheid te behouden. Laat ons in 
stilte bidden…. 
 
V. God van alle leven, neem ons bij de hand, versterk ons vertrouwen in U . 
U bent als een vader en moeder. U hebt het beste met ons voor, ook al 
verloop ons leven soms anders dan onze verwachtingen . Blijf bij ons God, 
waak over elk mens, altijd en overal. Amen. 
 
Zegen. 
 
Laat wijsheid zich een weg vinden in onze harten. 
Laat barmhartigheid onze daden kleuren. 
 
Laat  ons in stilte op weg gaan met het geloof 
dat de eeuwige met ons gaat. 
Laten we dat vertrouwen bevestigen met de zegen van de goede God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen 


