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Aswoensdagviering 2 maart 2022 

Don Boscoparochie Kessel-Lo 

Viering Pastorale zone Kesselinde 

Voorgangers: Hermien en Chris 

Zang: Lieve 

Orgel: Jos 

Lectoren:? 

Projectie en muziek: Cor 

Deeltafel(s) 

Materiaal:  

enveloppes met kaartjes en potloodjes 

(100) 

Kaartjes voor de eerste viering (100) Jef 

ontsmettingsmiddel (Irene)/  

water en handdoekjes 

geldmandjes 

Asse 

Muziek en geluid van de sjofar 

(Hermien?) 

Kruisteken: 

Vasten, jezelf binnenste buiten keren, 

de vragen niet ontlopen, 

een eerlijk antwoord zoeken. 

Met de steun van elkaar en  

van God die ons draagt, 

kunnen we dit. 

Daarom zijn we hier samen 

in de naam van de Ene, 

Vader, Zoon en Geest 

 

Welkom  

Vandaag begint de veertigdagentijd 

en wij luisteren naar de profeet Joël:  

“Scheurt uw hart in en niet uw gewaden,  

keert terug naar de Ene, uw God.  

Ga de weg naar binnen, naar het hart,  

naar de wortel.”  

Klimaatverandering,  

wateroverlast en bosbranden,  

toenemende ongelijkheid.  

De tijd dringt. Draal niet langer.  

Betrek er de hele gemeenschap bij.  

Broederlijk Delen zoekt medestanders  

binnen en buiten de kerken  

om structurele veranderingen  

hier en nu mogelijk te maken.  

Doe jij ook mee met de 25%-revolutie? 

Vandaag start Broederlijk Delen haar campagne 

in solidariteit met alle partners in het Zuiden  

en in het bijzonder met:  

COA in Colombia,  

een groep die lokale gemeenschappen ondersteunt  

in hun strijd voor het behoud van hun leefgebied.  
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Theatre Day Productions in Palestina,  

met theater als uitlaatklep voor kinderen en jongeren in Gaza.  

JED in Senegal die jongeren een opleiding agro-ecologie biedt.  

Wij leren hen de komende zondagen kennen.  

Intredelied: Hier wordt het land gezocht (p 31 zangbundel Don Bosco) 

Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn, 

niemand apart en geen kleuren die minder zijn, 

niemand apart en geen kleuren die minder zijn. 

Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan, 

handen die wenken en ogen die open gaan, 

handen die wenken en ogen die open gaan. 

Hier wordt de Stem gehoord die nog klinken mag, 

mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag, 

mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag. 

Hier is het woord van Haar die ons geschapen heeft: 

"Waar is je zuster, je broer die hier met jou leeft? 

Waar is je zuster, je broer die hier met jou leeft?" 

Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan, 

hoe wij genezen van heersen en misverstaan, 

hoe wij genezen van heersen en misverstaan. 

Gebed om ontferming  

Wil er verandering komen,  

dan hebben we ruimte nodig waar ontferming is.  

We zijn aangewezen op elkaars ontferming 

en op U, bron van genade en vergeving. 

 

Jij die bent “Ik zal er zijn voor u”.  

Naam die zin is van ons leven.  

Wees nabij, word zichtbaar hier en nu.  

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

 Er zijn teveel opgekropte gevoelens  

die menselijke verhoudingen verzuren.  

Om een luisterend oor,  

een uitgestoken hand vragen wij. 

  

Jij die bent “Ik zal er zijn voor u”.  

Naam die zin is van ons leven.  

Wees nabij, word zichtbaar hier en nu.  

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

Er zijn teveel hindernissen,  

die ons van anderen afsluiten.  

Om een teken dat verbindt,  

om bereidheid in woord en gebaar vragen wij.  
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Jij die bent “Ik zal er zijn voor u”.  

Naam die zin is van ons leven.  

Wees nabij, word zichtbaar hier en nu.  

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

Moge de Ene met zijn goedheid en ontferming 

onder ons zijn, elke dag opnieuw. 

 Jij die bent “Ik zal er zijn voor u”.  

Naam die zin is van ons leven.  

Wees nabij, word zichtbaar hier en nu.  

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

 (CD Ayubowan, Carlos Desoete) 

Openingsgebed  

U roept ons bijeen, God van bevrijding, 

van achter onze façade  

van achter ons scherm  

om het tij te keren nu het nog kan 

 en een vasten van delen in te zetten.  

Blaas in ons de adem  

van Jezus die ons voorging,  

die met ons is, vandaag en de dagen die komen. Amen 

Ritus van het askruisje 

L Terugvallen op wie we maar zijn als mens,  

uit stof en as opgestaan, uit klei geboetseerd 

 en tegelijk bezield met de adem van God.  

Het moet voldoende zijn.  

We moeten ons geen grotere maat aanmeten.  

Zo mogen we met onszelf leven,  

mogen we een ander toegewijd zijn. 

 V Laat ons gedenken dat wij, mensen,  

mogen staan in de ruimte van dit heelal.  

Die kwetsbare ruimte is ons gegeven  

met zoveel levenskansen  

dat we met eerbied de aarde onder onze voeten 

mogen betreden en bewerken.  

Ten dienste van al wat leeft.  

Daarom willen we bidden en zingen:  

A “Wie zijn leven niet wil geven,  

niet wil delen met zovelen,  

met een ander, gaat verloren.  

Wie wil geven, wat hij heeft,  

die zal leven, opgegeten,  

die zal weten dat hij leeft.”  (CD: Laat mij maar zingen II, CD 2, H. Oosterhuis) 
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 L Zo hoog als de hemel is boven de aarde  

welft zich zijn genade over hen  

die eerbied hebben voor Hem.  

Als een vader  

die zich over zijn kinderen ontfermt,  

zo gaat de Eeuwige met ons om.  

Hij kent ons en weet dat wij gemaakt zijn  

uit het stof van de aarde.  

Wij mensen, onze dagen zijn als gras,  

als bloemen op het veld,  

door de wind bewogen en snel verwelkt.  

Maar de liefde van de Eeuwige, zij blijft 

 voor hen die zijn verbond bewaren,  

zijn woord ter harte nemen en het volbrengen. 

(Uit psalm 103)  

 “Wie zijn leven niet wil geven,  

niet wil delen met zovelen,  

met een ander, gaat verloren.  

Wie wil geven, wat hij heeft,  

die zal leven, opgegeten,  

die zal weten dat hij leeft.”  

(CD: Laat mij maar zingen II, CD 2, H. Oosterhuis) 

Asoplegging  

V Mag deze as voor jou 

teken zijn van hoop en geloof,  

van ommekeer en nieuw begin. 

Muziek: 

‘Big my secret’ Michael Nyman, soundtrack van The Piano (2'50”) 

gevolgd door Scent of Love (4'18”)(van hetzelde album) 

Blazen van de ramshoorn: Heb jij hier toevallig een opname van?  

Inleiding op de lezing: 

Bij het begin van de vasten klinkt opnieuw de sterke oproep van Joël.  

Hij gebruikt de bazuin om iedereen, jong en oud, te verzamelen.  

Om terug te keren naar de Bron en te beseffen waar het echt om gaat.  

Om het tij te keren en opnieuw te leven vanuit God.  

Lezing: Joël 2, 12-18 

Nu dan – preekt de HEER –,  
keer terug tot Mij met heel je hart,  
door te vasten, te treuren en te rouwen. 
Niet je kleren moet je scheuren,  
maar je hart. 
Keer terug tot de HEER, jullie God, 
want Hij is genadig en liefdevol,  
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geduldig en trouw,  
en bereid het onheil af te wenden. 
Misschien verandert Hij van gedachten, 
ziet Hij af van zijn voornemen  
en laat Hij een spoor van zegen achter, 
zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God. 
 
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 opstaan van het bruidsbed, 
laat de bruid het slaapvertrek verlaten. 
Priesters, dienaren van de HEER, 
hef een smeekbede aan in de tempel, 
tussen altaar en voorhal: 
‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, 
geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. 
Waarom zouden zij mogen zeggen: 
“En waar is nu hun God?”’ 
Toen nam de HEER het op voor zijn land en ontfermde zich over zijn volk. 

Muziek: Masâr van  Le Trio Joubran Masâr (album Majâz) (mag na 2 minuten 

weggedempt worden) gevonden via Spotify 

Inleiding op de lezing: 

Met Jezus leren we dat inkeer en onderzoek,  

ommekeer en verandering van levensstijl in stilte rijpen en groeien 

Voor Jezus is vasten:  

de gift als uitdrukking van broederlijkheid en om de grootste noden te lenigen;  

het gebed om naar de verhalen van profeten te luisteren en God te ontmoeten;  

het vasten om eetgewoontes en levensstijl te versoberen. 

Inkeer, ommekeer en solidariteit, het moet van binnenuit gebeuren en aanzetten 

tot handelen.  

Lezing: Mt.6, 1-6. 16-18 

Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden  
om door de mensen gezien te worden.  
Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 
Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid,  
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. 
Als je iets uit barmhartigheid geeft,  
laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 
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Zo blijft je gift 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 terug in je huis,  

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,  

doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten,  

want zij vertrekken hun gezicht  

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. 

Duiding? 

Aswoensdag vandaag, begin van de vasten. In vroegere tijden was dit een 

periode waar mensen nog nauwelijks voedsel in voorraad hadden en het 

noodgedwongen soberder leven werd. Tegelijkertijd was de vasten ook een 

periode van bezinning.  De lente komt eraan. Voorjaarsbloeiers en bloesems 

kondigen een seizoen van nieuw leven aan. Het licht keert terug. Het tij keert en 

dat voelen we. We komen uit een sombere periode van Covid en maatregelen. 

 Aswoensdag, vroeger meer een dag van boete, vandaag meer een dag  van 

inkeer,  ik zou zelfs durven zeggen van nieuw begin. Dat hoorden we ook bij de 

asoplegging: nieuw begin voor jou. Dat is een oproep! Blijf niet langer in zak en 

as zitten, maar verander, keer het tij om, keer naar de Bron, …  We krijgen 40 

dagen tijd om te oefenen in het zoeken naar een andere levensstijl, versobering, 

solidariteit en delen met anderen.  We krijgen 40 dagen de tijd om te beseffen 

waar het om gaat in het leven, om in verhalen van profeten van vroeger en nu, 

God te ontdekken en zijn plan met de wereld en met ons, mensen.   We krijgen 

40 dagen de tijd om te leren delen met de partners van Broederlijk Delen in, 

Colombia, Senegal en Palestina. 

Behoorlijk wat werk voor die 40 dagen, als je het mij vraagt. Hoe begin je 

eraan, hoor ik een innerlijk stemmetje in mij fluisteren.  Aanbod genoeg om er 

iets van te maken. Je krijgt ook inspiratie in de komende vieringen. Maar haal 

ook energie uit ontmoeting met mensen in je dagelijks leven en omgeving, laat 
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de stilte binnenkomen in je drukke leven, sta open voor wat op je pad komt, 

… Samen kunnen we kunnen we iets bewegen.  

Geloofsbelijdenis 

Het is niet gemakkelijk om te zeggen:
Ik geloof in God.  
Wat zeg je dan?  
Je zegt zo veel. 
Een mens te veel. 
Een God die mij draagt  
en die van mij vraagt  
te doen wat mogelijk is  
en nog iets meer. 
Een God die naar mij reikt  
en die toekomst biedt: 
wees mens van hoop,  
ga in mijn spoor. 
Een God die mens wordt,  
warm en uitdagend, 

die niet loslaat,  
die zichzelf niet wil ontzien. 
Een God die trouw is  
en barmhartig 
die onmacht kent  
en die je omarmt. 
Ja, daar wil ik in geloven. 
Een God die uitdaagt,  
stuwt, bemoedigt, 
en zegt:  
probeer het maar, 
in Gods naam.......  
samen.

 

Voorbeden: met aclamatie Keer u om naar ons toe, Keer ons toe naar elkaar (x2) 

V “Keer terug tot de Heer met heel je hart”  

klinkt de oproep vandaag,  

bij het begin van de vasten.  

Geroepen tot inkeer en ommekeer, tot vasten en solidariteit 

bidden wij tot God, die met ons is: 

 L Voor onze wereld waar klimaatveranderingen aangeven dat het genoeg is voor 

onze aarde.  

Voor onze samenleving waar toenemende armoede en ongelijkheid de kloof 

tussen mensen en landen nog verbreden. Dat ons vasten, ons delen en 

herverdelen, mee helpen bouwen aan rechtvaardigheid voor mens en planeet. 

 L Voor onszelf, dat wij in deze veertigdagentijd oprecht en consequent ons 

vaste(n)voornemen ten allen prijze proberen uit te voeren en zo mee de 25 % 

revolutie van Broederlijk Delen waarmaken.  

L Voor de partners van Broederlijk Delen in deze campagne: COA in Colombia, 

Theatre Day Productions in Gaza-Palestina, JED in Senegal. Dat zij kracht vinden 

in onze solidariteit en blijven werken aan een waardig leven. 

L Voor alle mensen die van kortbij of veraf getroffen worden door de oorlog in 

Oekraïne, dat het conflict zo snel mogelijk een vreedzame oplossing kent en dat 

zij in de tussentijd een veilig en gastvrij onderkomen mogen vinden. 

Inleiding over deeltafel : Jullie hebben vast en zeker de ronde tafel hier vooraan 

al opgemerkt. Wij kozen dit jaar als visuele kapstok voor de vasten een deeltafel 

of een offerandtafel.  
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Zo'n tafel is geÏnspireerd op het offer dat mensen in Latijns-Amerika brengen 

aan Pacha Mama, Moeder Aarde. Verschillende offergaven worden in een 

cirkelvormig patroon op de grond gelegd, voedsel, drank, bloemen, cocablaadjes 

en soms zelfs sigaretten, er staan ook kaarsen tussen.  En mensen bewegen zich 

rond die cirkel. Ze gebruiken ook samen voedsel, drank of cocablaadjes die deel 

uitmaken van het offer. Er wordt gebeden en gezongen. 

Jullie hebben op je stoek ook een envelop gevonden met twee kaartjes en een 

potlood of een balpen. We willen aan jullie vragen of je daarop een 

deelvoornemen voor deze veertigdagentijd wil schrijven?  

Waar wil jij een punt van maken? Wat is jouw voornemen? Wat wil jij delen?  

Kennis, tijd, talenten  

Eén kaartje mag je hier zo dadelijk op de deeltafel komen leggen. Het andere 

mag je mee naar huis nemen als herinnering aan je voornemen. Je kan in het in 

je portefeuille stoppen, op de koelkast hangen, op je thermos, kortom ergens 

waar je het vaak tegenkomt en waar anderen het misschien ook zien en jou er zo 

kunnen aan herinneren.  

Op stoel een enveloppe met potloodje en twee kaartjes met kruisje op 

tekst: Wat wil jij delen? 

1 kaartje om mee naar huis te nemen- ander kaartje wordt op de deeltafel 

gelegd 

 

Ondertussen muziek Nino Rota Romeo and Juliet: Romeo (4’ 4”) 

eventueel Their first meeting 2'48” en Epilogue 2'08” zelfde album  

Offerandelied: Geen ander brood (Malfliet en Gelaude ‘Uw naam, een lied in mij’) 

Geproefd, geleefd, herkend worden 

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat. 

Geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft. 

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden. 

Zo’n God zijt Gij, onnoembare geliefde. 

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd. 

Geen and’re kracht dan zout van deze aarde zijn. 

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden. 

Zo’n God zijt Gij, een levende nabije. 

Geen and’re weg dan die door Jezus werd gegaan. 

Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest. 

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden. 

Zo’n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe. 

Tafelgebed  

Eens, lang geleden, 

is de mens begonnen met zaaien en maaien,  

met dorsen en malen.  
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En hij bakte het eerste brood 

om goed van te eten en dan weer verder te gaan.   

Eens, lang geleden, 

is een mens, Jezus van Nazareth,  

begonnen met zoeken en vinden,  

met geven en delen. En Hij nam het brood en zei: 

“Brood met anderen gedeeld,  

om volop mens van te worden 

en dan weer met velen verder te gaan.”  

Dan zullen we leven, voorgoed, zonder angst.  

Van geven en ontvangen, van graag zien en beminnen.  

En wij zullen weten 

dat liefde is gedeeld en leed vergeten  

dat de hemel de aarde is, de aarde de hemel, 

 om zomaar eindeloos verder te gaan.” 

 (Uit ‘Het kompas, verhalen voor de zevende dag’ – Van Gooi &Sticht) 

 

Zingen wij diezelfde gedachte uit in het Onze Vader 

die in het diepste van uw mensen zijt.  

Uw naam worde steeds meer liefde.  

Levend door en tussen ons als teken van uw rijk.  

Laat ons uw wil ontdekken,  

in ’t werk met mensen aan een nieuwe aarde 

van geluk voor allen. 

Geef ons het besef:  

dat brood voor allen dagelijkse opdracht is.  

En waar wij falen of ontmoedigd zijn, 

wees steeds opnieuw voor ons vergeving 

in ’t herhaald vergeven aan elkaar.  

En leid ons heen door onmacht en door angst,  

op onze tocht naar u met Jezus onze heer.  

Amen. 

Communie 

Brood door handen gemaakt, 

door handen gedeeld. 

Moge het delen van dit brood  

ons hart versterken:  

dat wij vol hoop 

meewerken aan een nieuwe wereld 

waar brood en recht 

en waardigheid en liefde is 

voor al wat leeft.

 
Muziek: Oropel van Silva y Villalba, Pueblito Viejo van Garzon Y Collazos, 

Guabina Chiquinqierna (via Spotify) 

Alternatief Bizet Carmen: Suite 1 Intermezzo en L'arlésienne Suite 2, Menuet 
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Bezinning na de communie: 

L Als jonge gast wilde Tom boer worden op het mooi domein van Abdij van Park 

in Leuven. Daar kweekt hij nu samen met BoerEnCompagnie groenten, graan en 

aardappelen. Daar wroeten varkens, grazen koeien en scharrelen kippen. Tom 

zag hoe moeilijk veel boeren het hebben, ook op financieel vlak. Ze hebben 

dikwijls weinig te zeggen over hun eigen producten. Alsof landbouw bestaat in 

het uit de grond halen van dingen die je verbruikt en dan zijn ze op. Landbouw 

kan anders, met zorg voor de aarde, respect voor de omgeving en in contact met 

de consumenten. Klanten zien waar hun eten vandaan komt. Medewerkers 

worden eerlijk vergoed. Samen kiezen zij voor een duurzame landbouw. Zij 

maken deel uit van de 25%-revolutie. Want met 25% kan je het 100% anders 

doen. Het is tijd om stil te staan en het tij te keren!  

Filmpje pakveld zie website Broederlijk Delen  

 

Slotgebed 

We gaan hier straks vandaan, naar huis, naar ons gezin, familie, 

we komen mensen tegen in de buurt, op ons werk en school. 

Daar moeten wij uw droom waar maken,  

God van bevrijding.  

Hier vonden wij de stilte,  

het verborgen geheim van waaruit we mogen leven,  

de stuwende kracht die ons naar anderen brengt.  

En dan maar hopen dat het vrucht mag dragen 

 in Jezus’ naam! Amen.  

 

Zending en zegen  

We verzamelen onze krachten om 40 dagen lang tot inkeer te komen,  

te leven met genoeg, te delen. We willen vanaf vandaag deel uitmaken van de 

25% mensen die een andere wereld mogelijk maken. 

Daarvoor krijg je elke week een kaartje vanop onze deeltafel (deelkast) met een 

Bijbelcitaat en een vraag.  

Vandaag krijg je de vraag: Wat betekent leven met genoeg voor mij?  

Schrijf jouw antwoord op en leg jouw kaartje volgende zondag terug op de 

deeltafel ( in de deelkast). Wat we delen, wordt zo heel concreet. 

V De Heer, de Ene, roept ons op,  

gaat met ons mee en sterkt ons met zijn zegen.  

In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. 

Slotlied: 

Vastenaktielied ‘Vast iets’ 
(Tekst: Stan Fritschy, melodie: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’, zie ZJ 735) 
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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. 

Aan de uitgang staan mandjes, wie wil kan een bijdrage geven 

Potloden en balpennen graag terug in de dozen aan de uitgang.  

 

 


