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♫  Openingslied: Psalm 130 
 
Refrein: Ik roep uit de diepte tot U, Heer, 
Want bij U, Heer, is erbarming 
 
Uit de diepte, o Heer, roep ik tot U 
Heer, hoor naar mijn stem. 
Laat Uw oor aandachtig luist’ren 
Naar de stem van mijn smeken..  Refr. 
 
Als Gij de zonden gedenkt, o Heer, 
Heer, wie zal het bestaan? 
Maar bij U is vergeving, 
Opdat in vreze Gij gediend wordt. Refr. 
 
Glorie aan den Vader en den Zoon, 
En den Heiligen Geest, 
Die is en die was en die komt. 
In de Eeuwen der eeuwen. Refr. 
 
Begroeting en inleiding 
Wij zijn hier bij elkaar met een beperkte groep om de 
vastentijd te beginnen. Het feit dat we met een beperkte 
groep zijn, maakt ons samenzijn niet minder belangrijk. 
Vastentijd, een periode waar extra tijd genomen wordt 
voor bezinning:  
Bezinning over ons leven van elke dag, nadenken over 
onze verhouding met mensen en met God, proberen 
duidelijkheid te krijgen over wat nu werkelijk belangrijk is 
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in mijn leven. Beginnen wij daar nu meteen mee. En 
mochten we tot de conclusie komen, dat er hier en daar 
toch nog schoonheidsfoutjes of erger aan ons doen en 
laten kleven,  laten we ons dan laten tekenen met her 
askruisje, teken van boete en ontferming: 
 
  Gebed over het vuur 
Wij willen nu –op symbolische wijze- de palmtakken van 
het voorbije jaar verbranden, in het geloofsvuur, en mét 
deze palmtakken ook een stuk van alle tekort aan geloof 
en liefde voor medemensen dat ons het voorbije jaar 
getekend heeft. 
V.: Laat ons bidden: 
God, zegen dit vuur dat verteert wat doods is en gebroken, 
dat vernieuwt wat onvervuld was onvoltooid.  
Breng zo tot nieuw leven in ons wat onvergankelijk in ons 
leeft: hoop op goede toekomst, geloof in uw begaan zijn 
met ons, uw liefde voor mens en wereld.  Wees vuur in 
ons hart, God, roep ons tot leven, vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 
L 1: Jezus, elk jaar met palmzondag, behalve vorig 
jaar, hebben we met een groen en fris palmtakje naar U 
gewuifd. We zouden naar U luisteren en U altijd 
volgen. We hebben het niet altijd gedaan.  
Als teken daarvan verbranden we palmtakjes. 
(er wordt een takje in het vuur geworpen en gezongen:)  
♫  Barmhartige Heer, genadige God (2x) 
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L 2: Jezus, ook wij hebben de mond vol  
van vrede en gerechtigheid en zorg om de schepping.  
Toch maakten we ruzie en trokken ons soms niets aan van  
onrecht of zorg om ons milieu. 
Als teken daarvan verbranden we palmtakjes. 
(er wordt een takje in het vuur geworpen en gezongen:)  
♫  Barmhartige Heer, genadige God.(2x) 
 
L 1:  Jezus, zo dikwijls hebben we u  
en elkaar om vergeving gevraagd.  
We willen het goede wel...  
maar we moeten steeds weer vaststellen  
dat het soms zo moeilijk was om het goede te doen  
of anderen mensen nieuwe kansen te geven.  
Als teken daarvan verbranden we palmtakjes. 
(er wordt een takje in het vuur geworpen)  
♫  Barmhartige Heer, genadige God.(2x) 
 
L 2:  As: wat rest na verbranding, grijs, dor en droog. 
Het lijkt dood, maar is ook teken van nieuw begin, 
voedsel voor beginnend leven. Ook ons leven moet af en 
toe sterven om opnieuw te kunnen beginnen. Geen lente 
zonder winter, geen nieuwe opstanding  zonder sterven 
aan het oude. Als wij, christenen,  bij het begin van de 
veertigdagentijd een askruisje ontvangen, krijgen we ook 
een zending: richt je hart naar God, geloof in zijn liefde, en 
word een mens  van hoop en vrede. 

 
♫  Barmhartige Heer, genadige God.(2x) 
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  Openingsgebed 
Barmhartige God, door het licht van uw liefde 
geeft Gij ons zicht op een weg, uitgestippeld door uw 
Zoon. Daar denken wij heel speciaal aan 
op deze eerste dag van de vasten,  
waarop wij ons, met behulp van de as, 
buigen over ons eigen bestaan, 
over onze zekerheden en onzekerheden, 
over wat wij belangrijk vinden en niet. 
Wij bidden U daarom:  
schenk ons de kracht die weg ook daadwerkelijk te gaan 
met een hart bedacht op het goede, bereid tot vergeven 
en groot genoeg om U lief te hebben in onze medemens. 
Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen 
 
 De 1e lezing is uit de profeet Joel 2,12-18 
Zo spreekt de God de Heer:’Keert tot Mij terug, van ganser 
harte,met  vasten, met geween en met rouwklacht. 
Scheurt uw hart en niet uiw kleren, keert terug tot de Heer 
uw God, want genadig is hij en barmhartig, lankmoedig en 
vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil’.Wie weet, 
keert hij terug en krijgt spijt en laat dan zegen achter zich, 
een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God! ’ 
Blaast de bazuin op Sion, kondigt een heilige vastentijd af, 
roept een  
Plechtige bijeenkomst bijeen! Verzamelt het volk, belegt 
een heilige bijeenkomst, brengt de oudsten samen en 
verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen; laat de 
bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar 
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bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de 
priesters, die de dienst van de Heer verrichten,wenen en 
zeggen:Spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel 
spotten,laat niet de heidenen het overheersen. Moet men 
onder de volken zeggen: Waar blijft hun God?’ Toen is de 
Heer voor zijn land opgekomen en heeft hij zijn volk 
gespaard. Zo spreekt de Heer.   A: Wij danken God 
 
 Antwoordpsalm:  Psalm 51 
 
Keervers:  God,ontferm U over mij in uw barmhartigheid, 
          Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
 
God,ontferm U over mij in uw barmhartigheid, 
delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
Was mijn schuld volkomen van mij af, 
Reinig mij van al mijn zonden. Keervers 
 
Ik erken dat ik misdreven heb, 
Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. 
Jegens U alleen heb ik gezondigd, 
Wat U tegenstaat heb ik gedaan.  Keervers 
 
Schep in mij een zuiver hart, mijn God, 
Geef mij weer een vastberaden geest. 
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn, 
Neem uw heilige Geest niet van mij weg.  Keervers 
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Geef mij weer de weelde van uw zegen, 
Maak mij weer sterk in edelmoedigheid. 
Heer, maak Gij mijn lippen los, 
Dat mijn mond uw lof kan zingen.  Keervers 
 
  De 2e lezing is uit de 2e brief van Paulus aan de 
christenen   van Korinthe 5,20-21.6,1-2 
Broeders en zusters, wij zijn gezanten van Christus, God 
roept u op door ons woord. Wij smeken u in Christus 
naam:laat u met God verzoenen ! Hem die geen zonde 
heeft gekend, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat 
wij door Hem  Gods eigen heiligheid zouden worden. Als 
Gods medewerkers sporen wij u aan : zorgt dat ge zijn 
genadeniet tevergeefs ontvangt. Hij zegt immers:  
Op de gunstige tijd heb ik U verhoord, op de dag van het 
heil ben Ik u te hulp gekomen’. Nu is er die gunstige tijd, 
vandaag is het de dag van het heil. 
Zo spreekt de Heer.  A: Wij danken God 
 
♫  Tussenlied:  De Heer zal ons bevrijden Nr.588 
   Vers 1-2-3 
 
 De 3e lezing is uit het heilig evangelie van onze Heer 
Jezus Christus volgens Matteüs, 6,1-6.16-18 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denkt erom: 
beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de 
mensen, om de aandacht te trekken;anders hebt gij geen 
recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij 
dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit zoals 
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de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat  zij 
door de mensen geprezen worden. Voorwaar ik zeg u: Zij 
hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, 
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet 
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve: en uw Vader 
die in het verborgene ziet zal het u vergelden. Wanneer Gij 
bidt, gedraag u dan niet als de schijnheiligen die graag  in 
de synagogen en op de hoeken van de straten staan te 
bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar ik zeg U: 
Zij hebben al hun loon ontvangen! Maar als gij bidt, ga dan 
in uw binnenkamer,sluit de deur achter u en bid tot uw 
Vader, die inhet verborgene is; en uw Vader,die in het 
verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet 
dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, zijn 
verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij 
aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg U: Zij hebben hun 
loon ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en 
was uw gezicht om niet aan de mensen te lasten zien dat 
Gij vast, maar vast voor Uw Vader die in het verborgene is 
en uw Vader die in het verborgene is zal het vergelden!’. 
Zo spreekt de Heer..  A: Wij danken God 
 
♫  Acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang, U alle 
glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der 
eeuwen. 
 
Overweging. 
 
Zegening en oplegging van de As. 
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Aan het begin van deze veertigdagentijd willen wij ons 
voor God plaatsen en vragen de zegen over deze as. 
 
V.:  Eeuwige God, u deelt ons leven in al haar facetten; 
niet alleen in onze kracht en vreugde bent U te vinden. 
Ook onze gebrokenheid,onze kleinheid deelt u met ons. 
Uit stof en as hebt U  ons geschapen, tot mensen die leven 
in uw Licht.  
 
Nu wij beginnen aan een tijd van ommekeer en bezinning, 
aan verdieping van ons eigen leven, nu wij op weg gaan 
naar Pasen, naar bevrijding, vragen wij U;  
Zegen deze as, als teken van uw verbondenheid met ons; 
Zegen deze as, als aanvaarding van onze tekorten; 
Zegen deze as, als aanvaarding van onze ommekeer. 
Beadem deze as met uw geestkracht, opdat wij ons steeds 
opnieuw herinneren dat wij hieruit gekomen zijn, en dat u 
deelt in onze kwetsbaarheid en gebrokenheid: In de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
Uitreiking askruisje 
 
♫  Lied: Vernieuw gij mij o eeuwig licht. Nr.538 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 



- 10 - 

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. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 Voorbede 
Eeuwige God, 
U nodigt ons uit om tot U terug te keren, met heel ons 
hart en met al wat wij zijn. Aan U vertrouwen wij ons toe. 
Wij bidden U: 
 
• voor mensen die veel waarde hechten aan uiterlijk 
vertoon, die vooral bezig zijn met hoe andere mensen 
hen ervaren; dat zij het vermogen ontwikkelen om naar 
binnen te keren, dat zij daar, in het verborgene, U mogen 
ontmoeten. Laat ons bidden... 
 
• voor mensen die bang zijn om oud te worden en te 
sterven, 
die de regie over hun leven niet los kunnen laten; 
dat zij vreugde en geluk mogen ervaren in het hier en nu 
en durven vertrouwen op de toekomst bij U.  
Laat ons bidden... 
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voor ernstig zieken en voor hen die stervende zijn,  
voor ieder die zich voorbereidt op het levenseinde;  
dat zij zich durven toevertrouwen in uw handen,  
dat zij leven in overgave aan U. Laat ons bidden... 
 
voor mensen die toeleven naar het hoogfeest van Pasen, 
voor ieder die zich bewust voorbereidt in deze veertig 
dagen; dat zij de tijd en de ruimte nemen om zich te 
bezinnen, dat zij in wat zij meemaken uw leiding mogen 
ervaren. Laat ons bidden... 
 
God, U bent genadig en liefdevol, 
geduldig en trouw, 
en telkens tot vergeving bereid. 
Verhoor onze gebeden en wees met ons 
op onze weg naar Pasen, 
door Christus, onze Heer. Amen. 
 
    Gebed over de gaven 
Barmhartige God, 
Wij bieden U dit offer aan van brood en wijn, 
tekenen, gekozen door Uw Zoon. 
Bij deze tekenen 
leggen wij onze menselijke dingen, 
onze vreugde en ons verdriet, 
onze goede kanten en onze tekortkomingen  
en vragen U die te doordringen met het goddelijke 
opdat wij, in ons doen en laten, 
steeds meer doordrongen worden van Uw Zoon, 
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die het beste wilde en wil voor alle mensen. 
Maak dat deze vastentijd zo meer mensen zal aanzetten 
tot een steeds grotere inzet 
voor een betere wereld voor allen. 
Geef dat wij de kansen die we krijgen, benutten 
en proberen goede, nabije mensen te zijn. 
Wij vragen U dit voor vandaag en alle dagen. Amen. 
 
    Prefatie 
V. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Barmhartig God, 
Uw Zoon Jezus heeft de wereld gezien met onze ogen, 
Hij heeft onze woorden gesproken, 0nze tranen geweend, 
Hij heeft onze vreugde en onze nood gekend, 
Hij heeft werk van mensen gedaan,  
Hij heeft ons brood gegeten. 
Wij zijn dankbaar, dat Hij één van ons was 
terwijl Hij één is met U. 
Wij zijn dankbaar dat Hij méér heeft geloofd in de mens 
méér heeft gehoopt en bemind dan wij ooit zullen kunnen. 
Wij zijn dankbaar, dat Hij met ons wil blijven optrekken 
over leven, lijden en dood heen tot de tijd van Pasen. 
Uit dankbaarheid zingen wij daarom:   Heilig, heilig 
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Tafelgebed IV  
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt 
Gij met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens 
gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele 
aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan 
zijn Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door 
ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap 
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van 
de dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle 
hulp tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U 
reeds heeft gevonden.  
Menigmaal- hebt Gij aan de mensen een verbond 
aangeboden en hen, bij monde van uw profeten, 
gesproken over hun heil in de verte. 
 

Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat 
Gij toen de tijd van wachten voorbij was, uw 
eengeboren Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is 
mens geworden door de heilige Geest uit de maagd 
Maria, als mens heeft Hij onder ons gewandeld, in alles 
aan ons gelijk, maar niet in de zonde. Aan geringen 
heeft Hij een boodschap gebracht van liefde en heil, 
aan gevangenen de vrijlating gegeven, aan bedroefden 
zijn blijdschap. Om uw heilsbeschikking ten volle waar 
te maken heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd en 
door zijn opstanding alle sterven afgebroken en 
opgebouwd tot een nieuw bestaan. En opdat wij niet 
meer voor onszelf zouden leven maar voor Hem, die om 
onzentwil geslagen werd en tot uw rechterhand 
verheven, zond Hij van uwentwege, Vader, de heilige 
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Geest om zijn werk deze wereld te voltooien: onze 
heiligmaking ten einde toe. 
 
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze 
offergaven wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed 
worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het 
grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-
ons voor altijd. 
 
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou 
worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot 
het uiterste toe liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd 
voorzat nam Hij het brood, brak het, en zegende U, en 
gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 
Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het 
dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen  
met de woorden:  
Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de 
beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is 
mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te 
gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Redder van de wereld, bevrijd ons, 
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
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Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze 
verlossing: wij gedenken de dood van Christus en zijn 
verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij 
geloven en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn 
hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien 
vol verwachting uit naar zijn wederkomst in 
heerlijkheid. Wij brengen U het offer van zijn Lichaam 
en Bloed, een gave die Gij gaarne aanvaardt, een gave 
van heil voor de wereld. 
 
Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer, 
dat Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Verleen 
genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker 
drinken, door uw heilige Geest tot één lichaam worden 
verzameld, in Christus voltooid tot een levende 
offerande, tot uw lof en eer. 
 
Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit 
offer aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, 
onze paus Franciscus., voor onze bisschop Johannes, 
voor de bisschoppen van de gehele kerk, voor de 
priesters en diakens, voor allen 
ook die U dit offer aanbieden, voor heel het gelovige volk 
en voor hen die U met een oprecht hart zoeken. 
 
Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, 
zijn gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige 
gezindheid door U alleen was gekend. 
 



- 16 - 

Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat 
wij de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt 
tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, die 
Gij hebt verheerlijkt, met uw apostelen en heiligen in 
uw koninkrijk, waar wij met de gehele schepping, die 
Gij uit zonde en dood hebt opgericht, uw lof zingen 
door Christus onze Heer, in wie Gij aan de wereld alle 
goed geeft, gisteren, nu en altijd. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam 
geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de 
eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in 
eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader … 
 
Vredeswens 
Barmhartige God, 
in normale jaren, jaren zonder Corona zouden veel 
mensen de voorbije dagen hebben doorgebracht 
in een Carnavalssfeer van blijheid, geluk en 
saamhorigheid. 
Wij zijn nu hier om ons voor te bereiden 
op 40 dagen van inkeer en bezinning. 
Moge het dagen zijn, die ons steeds dichter brengen 
bij het inzicht van wat werkelijk er toe doet. 
Moge deze veertig dagen ons brengen 
tot blijheid, geluk en saamhorigheid, 
die steunen op waarden, die nooit voorbij gaan 
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in onszelf en onder de mensen. 
Moge deze 40 dagen ons zo vrede geven 
vrede in ons hart, 
vrede met ons zelf 
vrede met elkaar 
en vrede onder elkaar. vrede met God en vrede van God. 
Moge deze vrede met u allen zijn. 
 
Uitnodiging tot de communie: 
Jezus, U wist wat U te wachten stond 
toen U Uw volgelingen uitnodigde 
samen te komen voor het vieren van het Paasmaal. 
Op Uw uitnodiging dit maal te blijven houden zijn wij 
samengekomen in Jezus Naam om op deze eerste dag van 
de vasten het voedsel te zoeken, wat Jezus ons beloofd 
heeft, voedsel om ons te sterken op de weg van de 
navolging van Hem, die ons de Blijde Boodschap heeft 
nagelaten en die ons vraagt de komende veertig dagen 
daar eens bijzonder aan te denken en mee te wérken. 
Jezus beloofde met ons te zijn, één met ons te worden. 
Gelukkig daarom wij, dat wij mogen aanzitten aan dit 
gastmaal, want zie: Dit is…. 
A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 
spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
 
♫  HET LIED VAN HET OPRECHTE VASTEN (GvL 569 / NLB 
537) 
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Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: 
wat durft dat volk Mij nog te vragen. 
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft 
wat durft dat volk Mij nog te vragen. 
Die in zak en as gezeten 
twistend mijn gebod vergeten, 
denkt gij, dat Ik om dat vasten geef? 
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen. 
 
Zo spreekt de God die alles weet en ziet:  
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.  
Als gij de zwervers niet uw woning biedt  
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.  
Schenk uw brood aan de geboeiden  
schenk uw troost aan de vermoeiden.  
anders hoor Ik naar uw smeken niet,  
en durf uw vasten niet vertrouwen. 
 
En Jezus sprak: bemin uw vijand ook; 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook; 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
Want gij zijt ook zelf geschonden 
door een menigte van zonden, 
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
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En Jezus zegt: mensen, verdraag elkaar, 
en Jezus' woord zal ons bevrijden. 
Vergeet uzelf en dien elkander maar 
— en Jezus' woord zal ons bevrijden. 
Aan elkander prijsgegeven 
vindt gij honderdvoudig leven. 
Jezus zegt: mensen, bemin elkaar. 
En Jezus' woord zal ons bevrijden. 
   SLOTRITUS 
Slotgebed 
God, U kent ons beter dan wie ook.  
U weet van onze goede bedoelingen  
en van onze fouten.  
U weet van onze moeite en onze pijn.  
Daarom vragen wij U:  
zie met mededogen naar ons om, 
laat ons niet vallen – wij zijn toch  
Uw kinderen, Uw mensen, mensen die willen  
luisteren naar Uw woord en willen  
leven Uw vrede tegemoet,  
vandaag en alle dagen van ons leven .  
Amen.  
 
Wegzending en Zegen 
Barmhartige God, 
We hebben willen nadenken over waar wij staan in ons 
leven. Wij hebben hier in Uw aanwezigheid, nagedacht 
over hoe we verder kunnen. Misschien zijn we tot de 
conclusie gekomen dat we enkele kanten  van onszelf eens 
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nader moeten bekijken of misschien zelfs moeten 
bijstellen. Toch hebben we samen het brood kunnen delen 
dat lichaam van Christus is. Moge de deelname aan deze 
maaltijd ons sterken in onze tocht door de woestijn naar 
het beloofde land en moge het helpen onze kansen te 
benutten om goede, nabije mensen te zijn en dit alles met 
de zegen van de Barmhartige God, Vader, Zoon en H. 
Geest. 
 
♫  Slotlied: Pelgrimstocht der mensen. 
  
Pelgrimstocht der mensen; veertig jaar woestijn, 
onvervulde wensen, - 't Land zal heerlijk zijn! 
Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om? 
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom. 
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom. 
 
Vrucht van eenzaam sterven, 't leven overwon! 
Wij gaan 't Land nu erven, God is zelf haar zon. 
Trekkers vol vertrouwen, werpt uw last op Hem. 
God is zelf aan 't bouwen, 't nieuw Jeruzalem. 
God is zelf aan 't bouwen, 't nieuw Jeruzalem.  


