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Vandaag begint op Aswoensdag de veertigdagentijd. De veertig 
dagen zijn een beslissende periode. Jezus bracht veertig dagen door 
in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef gesteld werd. 
Veertig jaar was Israël onderweg van Egypte (het slavenhuis) naar 
het land van belofte. Veertig dagen en nachten was Mozes op de 
Godsberg.  
De veertig dagen zijn een tijd van nieuwe oriëntatie, een nieuw commitment, 
nieuw leven. Dat betekent ook: afscheid nemen van wat niet goed is. 
Loslaten wat je beknelt. Breken met wat verkeerd is. Wie die stap durft te 
zetten, hoort daarbij Gods woord van vrijspraak en vergeving. 
 
Dit jaar is het niet mogelijk om een askruisje te ontvangen op je voorhoofd of 
op je hand. Maar je kunt wel een askruisje, getekend op een kaart thuis 
ontvangen. De as is een teken van vergankelijkheid. Ook is het een teken 
van inkeer en boete. De as roept je op om je te bekeren en het evangelie te 
geloven. De as is ook een teken van zuiverheid. Gezuiverd door het vuur, 
blijft de as over en kan er een nieuwe begin zijn. Een vruchtbaar nieuw begin, 
want as is een vruchtbare ondergrond voor gewassen.  
 
De as wordt gemaakt van de verbrande palmtakjes die vorig jaar op 
Palmzondag zijn uitgedeeld. Het groene takje van Palmzondag is oud 
geworden en wordt gemakkelijk verteerd. Wat het vuur in korte tijd doet, doet 
de tijd voortdurend met ons: ons leven keert terug tot het stof van de aarde. 
In Genesis kunnen we lezen hoe God uit stof van de aarde de mens schiep 
en de levensadem inblies. Zo werd de mens een levend wezen (Genesis 5: 
7). In het symbool van de as komen deze beide kanten naar voren. We zijn 
gemaakt uit het stof van de aarde en daarom kwetsbaar en vergankelijk. 
Tegelijkertijd blaast God ons de levensadem in en roept de Eeuwige het stof 
tot leven. De as bewaart het vuur. Als men ’s avonds het vuur toedekt en ’s 
morgens de as verwijdert, kunnen de smeulende kolen weer aangeblazen 
worden. Vandaag staat het askruisje centraal. Teken van Gods belofte, dat 
de Eeuwige uit stof ons tevoorschijn roept en dat wij mogen leven. Als 
symbool van de sterfelijkheid van de mens wordt het askruisje op het 
voorhoofd gemaakt. Daarbij wordt gesproken: ‘Omdat je bent uit het stof van 
de aarde’ (naar Genesis 3: 19) en ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’ 
(Marcus 1: 15). Vanuit de vergankelijkheid van ons bestaan worden wij 
geroepen tot opstandingsleven in Christus. Daar mogen wij vandaag al een 
begin mee maken.   
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Stilte 
 
Muziek 
 
Stilte  
 
Psalmwoord 

Verlos mij, o God, 
want het water is gekomen tot aan de lippen;  
Ik ben verzonken in een bodemloos slijk, waar ik niet kan 
staan; 
Ik ben gekomen in diepe wateren, 
een vloed overstroomt mij. (Psalm 69: 2-3) 
 
Declamatie op melodie van GVL 568  

Vast iets voor mij, wat ik ook nastreef: 
Dromen van recht en waardigheid. 
Breken van brood, delen de beker, 
vasten uit solidariteit. 
Vast iets uit liefde, hoop en geloof; 
omdat het anders kan: 
een leven naar Gods plan! 
 
Vast iets voor mij, oren wijd open: 
horen wat mijn hart inspireert. 
Droom die mij roept – krachtvol en moedig – 
vraagt mij om wat het zwaarste weegt. 
Vast iets voor mensen ver van ons bed, 
die dromen net als wij: 
van leven frank en vrij! 
 
Vast iets voor mij: méér doen met minder, 
leven naar menselijke maat. 
Aarde zo rijk, genoeg voor allen; 
wonder van delen: overdaad! 
Vast iets voor nu en vast voor het kind: 
altijd en wereldwijd: 
dromen van duurzaamheid! 
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Gebed 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 58:1-10  
Muziek 
Lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 5: 20 - 6: 2  
Muziek 
Evangelielezing: Matteüs 6: 16 – 21  
Muziek 
 
Overweging 
 
Zingen 973  

 
 
2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
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4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 
 
Inleiding op het askruisje 
 
Zingen 833  

 
 
 
Vuur  
De palmtakjes van vorig jaar worden verbrand. 
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Gebed over de as 
 
Zingen 833  
 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Askruisje 

 
Slotgebed 
 
Zingen 834:1,2  
 

 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Zegen 
 
Zingen: 834:3 
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3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
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Na het carnavalsgedruis 
de nonsens en jolijt 
het teken van het kruis 
in as, de vastentijd 
 
In soberheid te leven 
verstild in de woestijn 
wordt het besef gegeven 
van as tot as te zijn. 
 
De veertig lange nachten 
dagen van angst en pijn 
naar vocht en voeding smachten 
alleen, alleen te zijn. 
 
Doornen in vlees gesneden 
de kroon die niemand past 
de man die heeft geleden 
die droeg de zwaarste last. 
 
Zijn offer ons gegeven 
sterft af en bloeit weer op 
uit as ontstaat nieuw leven 
er groeit een nieuwe knop. 
 
Cobie Verheij de Peuter 


