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Dat wij weer weten, 

dat Gij uw adem 

ons hebt geschonken; 

adem in ons. 

Adem in ons, 

breekbaar en broos, 

kruiken van aarde, 

dat wij weer weten, 

dat Gij ons vormt. 

 

 tekst: Andries Goovaart, Scheppingvieren.nl 

 foto: Marijke van der Giessen 
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Meditatieve muziek bij binnenkomst, 
iedereen krijgt bij binnenkomst een velletje papier en een pen 
 
Licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Inleiding  
 
Lezing 
 Mens zijn we, 
 mooi, machtig mens, 
 kroon van de schepping,  
 bijna goddelijk gemaakt. (Ps.8:6) 
 Dankbaar kunnen we zijn, 
 om leven dat je gegeven is, 
 mensen aan elkaar. 
 Mens zijn we ook, 
 in de moeiten van de dag. 
 ‘Zweten zul je voor je brood, 
 totdat je terugkeert tot de aarde 
 waaruit je bent genomen. 
 Stof ben je, tot stof keer je terug.’ (Gen.3:19) 
 Mens zijn we ook,  
 met schaduwen die niet wijken. 
 Soms toe moeten geven: 
 ‘ik heb gedaan wat slecht is in Uw ogen,’ (Ps.51:6) 
 of niet kunnen doen wat goed was in Zijn ogen, 
 niet willen doen zelfs. 
 Hier, in dit sterfelijk bestaan, 
 zoeken we woorden die blijven, 
 een weg om te gaan, 
 een kracht die doet leven, 
 ademtocht van boven. 
 
 
Lied: Uit Uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht, 
liedboek, nr. 527 
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2.  Hij gaat de weg van alle aardse dingen,  
 hij leeft het lot met hart en ziel 
 van alle stervelingen. 
 
3.  Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven,  
 het kleinste zaad in weer en wind  
 moet sterven om te leven. 
 
4.  De mensen moeten sterven voor elkander,  
 het kleinste zaad wordt levend brood, 
 zo voedt de een de ander. 
 
5.  En zo heeft onze God zich ook gedragen  
 en zo is Hij het leven zelf 
 voor iedereen op aarde. 
 

 

 

 

Benedicere - Zegenen 
Dat wij weer weten, 
dat wij gemaakt zijn, 
genomen, gevormd, 
uit stof van de aarde   (Andries Goovaart, Scheppingvieren.nl) 
 

We wensen elkaar met olie en woorden zegen toe en spreken daarbij zegenwoor-

den: ‘Dat jouw weg door de veertig dagen naar Pasen toe goed voor je mag zijn 

en tot opstanding leidt’. 

 

 

We hebben elkaar het Goede toegewenst, gaan we nu naar huis in het vertrouwen 
dat het goede met ons meegaat. 

Amen 
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2.  Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
 is komen uit het water en staan in de woestijn, 
 geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 
 een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 
 
3. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
 dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 
 de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 
 de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
 
4.  Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
 dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt: 
 de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 
 dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
 
Lezing: Johannes 12:24-25  
Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie 
zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, be-
houdt het voor het eeuwige leven. 
 
Overweging 
Moment van stilte 
de as van de verbrande briefjes wordt binnengebracht 
We gaan staan en vormen een kring voor het ritueel van as, aarde en zaad. 
Tijdens het in de aarde leggen van het zaad zingen we: Wie als een god wil le-

ven hier op aarde 
solo 

 

allen 

 

 

solo 

 

 

allen 
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2.
 Als een kind zijt Gij gekomen, 
 als een schaduw die verblindt, 
 onnaspeurbaar als de wind 
 die voorbijgaat in de bomen. 
 
3. Als een vuur zijt Gij verschenen, 
 als een ster gaat Gij ons voor, 
 in den vreemde wijst Uw spoor, 
 in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
4. Als een bron zijt Gij begraven, 
 als een mens in de woestijn. 
 Zal er ooit een ander zijn, 
 ooit nog vrede hier op aarde? 
 
5. Als een woord zijt Gij gegeven, 
 als een nacht van hoop en vrees, 
 als een pijn die ons geneest, 
 als een nieuw begin van leven. 
 
Inkeer 

V Nu Veertig Dagen beginnen 
G zijn wij bij elkaar. 
V  Als mensen die altijd maar doorgaan 
G  willen wij stilstaan en zoeken wij God. 
V Jezus gaat zijn weg voor ons allen, 
G daarom zoeken wij elkaar. 



 4 

Meditatieve muziek en onderwijl schrijven wij  op ons papier wat wij God willen 

vertellen, wat ons bezwaart, waar we spijt van hebben of afstand van willen ne-

men. Dit briefje dubbelvouwen. 

Gebed  
V Heer, onze God, bron van liefde zonder einde, 
G wees met ons, wees met Uw wereld. 
V Heer, onze God, bron van vergeving en verzoening, 
G wees niet ver voor ons, niet ver voor de wereld. 
V Heer, onze God, die in het donker ons licht wil zijn, 
G schenk ons Uw vrede. 
V Door Jezus Christus, onze Heer. 
G Amen 
 
De gevouwen briefjes worden opgehaald en naar de vuurkorf gebracht. 
 
Lezing uit Psalm 139: beginnend met de acclamatie: Licht in de nacht (3x) 

V Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, 
 U weet het als ik zit of sta, 
 U doorziet van verre mijn gedachten. 
Acclamatie: Licht in de nacht (1x) 
 
V Geen woord ligt op mijn tong, 
 of U Heer, kent het ten volle. 
 U omsluit mij, van achteren en van voren, 
 U legt Uw hand op mij.  
Acclamatie: Licht in de nacht (1x) 
 
V Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 
 het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
 ook dan zou het duister voor U niet donker zijn. 
 De nacht zou oplichten als de dag, 
 het duister helder zijn als het licht. 
Acclamatie:: Licht in de nacht (1x) 
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V U was het die mijn nieren vormde, 
 die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
 Ik loof U voor het ontzaglijke  
 wonder van mijn bestaan, 
 wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. 
 Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
Acclamatie:  Licht in de nacht (2x) 
 
Lezing: Joël 2:12-13  

Daarom – spreekt de Heer –  
keer nu terug tot mij met heel je hart 
en begin 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 tot vergeving bereid.  
 
Lied: Een mens te zijn op aarde,    
liedboek nr. 538 


