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“Oh my beloved 

Kindness of the heart 

Breath of life 

I bow to you 

And I am coming home… 

And I am coming home…” 
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Welkom 

Inleiding 

Openingsgebed: (allen) 

Goede God,  

wij zijn hier samen om in ons de weg naar Pasen mogelijk te maken.  

Wij vragen U uit het diepste van ons hart om aanwezig te zijn  

en ons op onze tocht naar Pasen te begeleiden.  

Want daar waar wij verlangen naar U,   

daar vallen wij samen met Uw verlangen naar ons.  

En vanuit die plek worden wij nieuwe mensen.  

Creëren wij een nieuwe wereld.  

En komen wij thuis. 

 

 

 

Bijbellezing: We lezen uit de profeet Noël: 

“Maar ook nu nog luidt de Godsspraak van de Heer: 

‘Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. 

Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer, uw God, want genadig is hij en 

barmhartig, lankmoedig en vol liefde.” 

 

(meditatieve muziek) 

 

Ritueel: Paaskaars wordt aangestoken en we geven onszelf een askruisje. 

Moment van inkeer: 

Worden we dan nu even stil. 

Maken wij contact met ons hart en 

voelen wij wat daar leeft aan gevoelens van angst, zorgen, 

van boosheid misschien, wantrouwen, zinloosheid, 

gevoelens van eenzaamheid. 

Al deze gevoelens mogen er zijn en vragen om zorg, aandacht, liefde, vergeving. 

 

Bidden we samen: 

Goede God, wees voelbaar in ons hart en neem ons aan zoals wij zijn,  

leer ons onze kwetsbaarheid ten diepste aanvaarden. 

 

Wij steken de paaskaars aan als symbool voor de Liefde, het Licht wat er altijd is, ook al kunnen wij 

het niet altijd zien en voelen.  

 



We zegenen de As als symbool voor onze kwetsbaarheid en voor de noodzaak onze kwetsbaarheid te 

omarmen en te aanvaarden omdat alleen vanuit die erkenning de liefde kan stromen en we kunnen 

bouwen aan God’s koninkrijk. 

(As wordt met een palmtakje en doopwater gezegend.) 

 

Bidden we dan samen: 
 
Goede God, 
Met het zetten van een kruisje van deze as op mijn voorhoofd,  
erken ik mijn kwetsbaarheid  
en wil ik mij meer een meer toevertrouwen aan het Leven dat U mij hebt ingeschapen. 
 

Tafeltje met as, een natte doek en handhygiene, gaat rond en ieder geeft zichzelf een kruisje van As. 
Echtparen geven elkaar een askruisje. 
 
Bij het zetten van het kruisje wordt gezegd: 
 
  “Je bent aarde en je bent geroepen tot nieuw leven”. 

 

Meditatieve tekstlezing: 

In deze corona-vasten-tijd komen gevoelens van eenzaamheid veel voor.  
We gaan nu in etappes luisteren naar een tekst van de Ierse Priester John O’Donohue.  
Vanuit de Keltische spiritualiteit werpt hij een bijzonder en hoopvol licht op dit aller menselijkst 
gevoel, wat wij u graag mee willen geven: 
 
“Innerlijke eenzaamheid is een van de waardevolste dingen in de menselijke geest, zij verschilt van 
uiterlijke eenzaamheid. 
Als u uiterlijk eenzaam bent, wordt u scherp bewust van uw eigen afzondering. 
Innerlijke eenzaamheid kan een thuiskomst zijn op de plaats waar u het diepst thuishoort.  
Een van de prachtige dingen die ons als enkelingen kenmerken, is dat we onvergelijkbaar zijn met 
anderen. In ieder mens bevindt zich een punt van absolute onverbondenheid met al het andere en 
met ieder ander. Dit is van grote waarde al is het beangstigend het te weten.  
Het betekent dat we niet buiten onszelf kunnen blijven zoeken naar de dingen die wij innerlijk nodig 
hebben. De zegeningen waarnaar wij hunkeren, zijn niet op andere plekken of bij andere mensen te 
vinden. Deze geschenken kunnen u alleen worden gegeven door uzelf. Zij zijn thuis in het diepst van 
uw ziel. 
 
(Meditatieve muziek) 

In theologische of spirituele termen kunnen we dit punt van absolute on-verbondenheid met alles, 
zien als een heilig gat in uw ziel dat door niets uitwendigs kan worden gevuld.  
Vaak zijn alle bezittingen die we hebben, het werk wat we doen en de opvattingen die we koesteren 
manische pogingen om dit gat te vullen. Maar zij blijven nooit op hun plaats.  
Zij vallen er altijd uit en wij blijven kwetsbaarder en onbeschutter achter dan daarvoor. 
Er komt een tijd dat u weet dat u deze leegte niet langer kunt maskeren. 

 

(Meditatieve muziek) 



 

Natuurlijk zijn is heilig zijn, maar het is erg moeilijk natuurlijk te zijn.  
Natuurlijk zijn is thuis zijn in uw eigen natuur. 
Als u buiten uzelf bent, altijd verder dan uzelf reikt, durft u niet te luisteren naar de roepstem van uw 
eigen mysterie.  
Als u de integriteit van uw eigen innerlijke eenzaamheid erkent en u overgeeft aan haar mysterie, 
zullen uw relaties met anderen worden gekenmerkt door een warmte, avontuurlijkheid en 
verwondering. 
Als u uw eenzaamheid met moed verdraagt, leert u dat u niet bang hoeft te zijn.  
De zegswijze ‘vreest niet’, komt 366 keer in de bijbel voor.  
Diep in uw eenzaamheid is er een welkom voor u. Als u dit beseft, valt de angst voor het grootste 
gedeelte weg.  
Op het moment dat u uw angst overwint, komt u in harmonie met uw eigen wezen.”                  
                      (Uit: Anam Cara van John O’Donohue) 
(Meditatieve muziek). 

Gaan we nu, met de as op ons voorhoofd, op weg naar Pasen.  
Gaan we op weg naar thuiskomen in onze eigen natuur.  
Gaan we op weg naar thuiskomen bij God, die zo nabij is. 
 
Bidden we nu samen: 
God is altijd bereid.  

God is ons nabij.  

God is binnenin.  

God is vriend.  

 

Als U zo dichtbij bent, mogen wij ons veilig weten. 

Wie op alle plaatsen thuis is, die is aan U gewaagd. 

Wie door alle levenstijden heen 

een met zichzelf wordt, 

in wie stil wordt 

en tot zwijgen komt al wat geschapen is, 

in hem baart U zijn eengeboren zoon. 

   (Van Meester Eckhart) 

 

(Meditatieve muziek) 

 

Slotgedachte 
 

De Stilte.   

     

Er komt een moment waarop je merkt  

dat de stilte helemaal niet opgezocht hoeft te worden,  

dat ze er al lang was  

vlakbij,  

ja, dat wij haar met ons mee droegen 

in het zachtmoedig bezig zijn van ons lichaam, 

in zijn geduldige reis door de tijd. 



De stilte hoeft nooit zelf te reizen,  

zij valt altijd samen met haar doel  

en haar wachttijden kan niemand meten. 

 

De stilte bestiert de geluiden  

houdt ze in bewaring, 

zorgt voor hen gedurende hun korte leven 

en laat hen nooit inde steek. 

Zelfs de meest ingetogen geluiden,  

die zich niet opdringen 

en nauwelijks weet hebben van zichzelf, 

krijgen in de stilte de hun toegemeten tijd 

zoals het zachte krabben van nagels over de vloer 

toen de hond zijn poten al dromend bewoog 

Geduldig te zijn als de steen  

in zijn afwachting van het mos, 

diens traag tastende wortels 

die in alle rust 

hun houvast zoeken- 

te weten dat iets je zoekt 

en op je wacht 

daarbinnen in de stilte, 

dat je tenslotte wellicht 

voor een soort ontmoeting zult staan, 

voor een tastend begin. 

 

(Carl-Eric af Geijerstam uit: Met ingehouden adem.) 
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