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Stilte 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Woord van welkom 
 

Openingsvers 
 

v. Heer, open mijn lippen. 
a. Mijn mond zal zingen van uw eer. 
v. God, kom mij te hulp. 
a. Heer, haast u mij te helpen. 

 

We zingen: “Schuldig staan wij voor U, Heer” 
(Schuldbelijdenis, lied 859: vers 1 t/m 4, met aansluitend:) 

 

v. De almachtige en barmhartige God 
ontferme zich over ons, Hij vergeve onze zonden, 
en geleide ons tot het eeuwige leven. 

a. Amen 
 

Gebed van de dag 
 

Schriftlezing: Joël 2:12-19 
 

Nu dan – spreekt 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, 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 smeek-
bede aan in de tempel, tussen altaar en voorhal: ‘Ach HEER, spaar uw volk, uw ei-
gendom, 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. Hij gaf zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer 
overvloedig voorzien van graan, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan 
de spot van andere volken. 
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Antwoordpsalm 51:1-14 (We bidden in beurtspraak) 
 

v. Schep, o God, een zuiver hart in mij,* 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. 

a. Schep, o God, een zuiver hart in mij,* 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. 

v. Wees mij genadig, God, in uw trouw,* 
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, 

a. was mij schoon van alle schuld,* 
reinig mij van mijn zonden. 

v. Ik ken mijn wandaden,* 
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 

a. tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,* 
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. 

v. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn* 
en uw oordeel zuiver. 

a. Ik was al schuldig toen ik werd geboren,* 
al zondig toen mijn moeder mij ontving, 

v. maar u wilt dat waarheid mij vervult,* 
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 

a. Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,* 
was mij en ik word witter dan sneeuw. 

v. Laat mij vreugde en blijdschap horen:* 
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 

a. Sluit uw ogen voor mijn zonden* 
en doe heel mijn schuld teniet. 

v. Schep, o God, een zuiver hart in mij,* 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 

a. verban mij niet uit uw nabijheid,* 
neem uw heilige geest niet van mij weg. 

v. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,* 
de kracht van een sterke geest. 

a. Schep, o God, een zuiver hart in mij,* 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. 

 

Schriftlezing: Matteüs 6:1-6 & 16-21 
 

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. Zo blijft je gift in het verborgene, en 
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jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bid-
den, 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. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en 
roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de 
hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te 
stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

 

We zingen: “Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft” 
(Lied 537: vers 1 t/m 4) 

 

Het teken van de as 
(inleiding, gebed, bekruisen met as) 

 

Voorbede (telkens met responsie) 
 

v. …zo bidden wij 
a. Heer, hoor ons roepen 

en schenk ons genade. 
 

We zingen: “Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht” 
(Slotlied 263: vers 1 t/m 3) 

 

Zegenbede (staand) 
 

v. Over onze harten, over onze huizen 
a. de zegen van God  
v. In ons komen, in ons gaan 
a. de vrede van God  
v. In ons leven, in ons geloven 
a. de liefde van God  
v. Aan ons eind en nieuw beginnen 
a. de barmhartigheid van God  
v. om ons thuis te ontvangen en thuis te brengen 
a. Amen 


