
Aswoensdag 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. Heer, help ons deze tijd van christelijke dienst te beginnen 
met een heilig vasten om in de strijd tegen de machten van het kwaad sterk 
te staan door de beoefening van matigheid. Dit vragen wij U door Christus, 
onze Heer. Amen. 

Eerste Lezing (2 Kor 5, 20 - 6,2) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 

ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 
Koninkrijk. 

LECTOR: Vandaag een fragment uit de tweede brief van de heilige 
apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. 

 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 God voor ons tot zonde gemaakt, opdat 
wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden. Als Gods medewerkers 
sporen wij u aan: zorg dat ge zijn genade niet 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. 

 - Dit was een fragment uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus 
aan de christenen van Korinthe. Wij danken God. 

Tussenzang (Ps 50) 

R./ Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd. 

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. R./ 

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. R./ 



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. R./ 

Geef mij weer de weelde van uw zegen, 
maak mij sterk in edelmoedigheid. 
Heer, maak Gij mijn lippen los, 
dat mijn mond uw lof kan zingen. R./ 

Tweede Lezing (Mt 6, 1-6; 16-18) 

ACCLAMATIE: Eer aan U, Christus, Woord van God. Luister vandaag naar 
wat Hij u zegt en sluit uw hart niet af voor Hem. Eer aan U, Christus, Woord 
van God. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Mattheüs. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

 Denkt er om: 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 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, gedraagt 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 hun loon al ontvangen! 
Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt 
tot uw Vader die in het 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; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen 
dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al 
ontvangen. 



 Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht, om niet aan 
de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het 
verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (LR 17, p. 4 - Fr. versie) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 In “Het Koninkrijk” van december 1983 schrijft Marie-Paule: 

 “Gebed en boetedoening”, zo sprak Maria tijdens haar verschijningen. 
Als we Haar een antwoord willen gegeven moeten we ons allereerst 
bekeren om vervolgens voor de rest van ons leven een houding van 
boetedoening aan te nemen. Dat wil zeggen dat we ons gedrag bijsturen en 
dat we trouwvol de wetten van God navolgen. De ware bekering steunt op 
de liefde en op de kennis van God, en zij plaatst de ziel in een toestand van 
onthouding en boetedoening. 

 Alle kwellingen en elke vorm van lijden zijn een deelname aan het werk 
van de genade. De verdiensten die voortkomen uit de beproevingen zijn 
niet enkel voorbehouden aan de persoon die lijdt: als vruchten van de 
naastenliefde zijn ze beschikbaar voor heel het Mystieke Lichaam. De 
mensen die in het geheim van hun hart met liefde het fysieke of morele 
lijden aanvaarden in een voortdurende beschikbaarheid aan de Wil van 
God, deze mensen doen hun verdiensten toenemen en ze compenseren 
voor het kwade dat woedt. 

  In een berustend gebed bieden zij deze verdiensten aan, waar van 
God alleen de prijs kent. Dit pact van liefde is een geestelijke verbintenis 
die de uitstraling, de vrede en de vreugde verklaren van de mensen die zich 
op die manier inzetten voor het heil van de mensheid. En elk lijden dat met 
liefde wordt aanvaard, heeft een verlossende kracht. 

- Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

 



Zegening en oplegging van de as 

Broeders en zusters, laten wij bidden tot God onze Vader, dat Hij deze as 
wil zegenen. Bidden wij om de kracht van zijn genade, nu wij dit teken van 
boetvaardigheid gaan ontvangen. 

Korte stilte 

God, Gij schenkt vergiffenis als wij onze zwakheid bekennen en onze fouten 
willen herstellen. Luister in uw goedheid naar ons gebed: laat uw genade 
en uw zegen + komen over ons allen die met deze as getekend worden. Help 
uw dienaren deze veertig dagen zo te beleven dat zij als nieuwe mensen 
het paasmysterie kunnen vieren. Door Christus onze Heer. Amen. 

Bij het opleggen van de as: 

Bekeert u en gelooft in het evangelie. 

Gebed over de gaven 

Heer, aan het begin van deze veertigdagentijd dragen wij U dit offer op om 
U te vragen: help ons door daden van boetvaardigheid en liefde onze 
neiging tot het kwaad te bedwingen, en zuiver ons van zonden, zodat wij 
met toewijding het lijden kunnen gedenken van uw Zoon, Jezus Christus, 
onze Heer. Amen. 

Communietekst (Ps 1, 2-3) 

LECTOR: Wie de wet van de Heer dag en nacht overweegt zal vruchten 
dragen op zijn tijd. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Heer, laat het heilig sacrament dat wij ontvangen hebben 
een steun voor ons betekenen. Geef dat ons vasten U aangenaam is en ons 
genezing brengt en heil. Door Christus onze Heer. Amen. 


