
 

 

Orde van dienst voor het avondgebed 
op Aswoensdag  

26 februari 2020 om 19.30 uur  
in de Lutherse Kerk te Woerden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ik zei, ‘mijn misstappen biecht ik op aan de Ene’; en Gij, Gij hebt 
mij vergeven, mijn onrecht en mijn zonde. (Psalm 32: 5) 

 
 

Bij deze orde van dienst heeft u tevens een liedboek nodig.  
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Toelichting 
Vandaag begint op Aswoensdag de veertigdagentijd. De veertig dagen zijn een 
beslissende periode. Jezus bracht veertig dagen door in de woestijn, waar Hij 
door de duivel op de proef gesteld werd. Veertig jaar was Israël onderweg van 
Egypte (het slavenhuis) naar het land van belofte. Veertig dagen en nachten 
was Mozes op de Godsberg. 
De veertig dagen zijn een tijd van nieuwe oriëntatie, een nieuw commitment, 
nieuw leven. Dat betekent ook: afscheid nemen van wat niet goed is. Loslaten 
wat je beknelt. Breken met wat verkeerd is. Wie die stap durft te zetten, hoort 
daarbij Gods woord van vrijspraak en vergeving.  
 
Na de preek kunt u een askruisje ontvangen. De liturgie hiervoor is gebaseerd 
op het Dienstboek van de Protestantse Kerk (1998). As is een teken van 
menselijke kwetsbaarheid en sterfelijkheid. De bijbel vermeldt het gebruik van 
as als teken van de vasten, een tijd van boete en bekering, van bezinning op de 
verantwoordelijkheid tegenover God en de wereld. As is ook een teken van 
nieuw leven. Het afbranden van de stoppels op de akkers maakt de grond 
vruchtbaar. As reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. 
 
De as wordt gemaakt van de verbrande palmtakjes die vorig jaar op 
Palmzondag zijn uitgedeeld. Het groene takje van Palmzondag is oud geworden 
en wordt gemakkelijk verteerd. Wat het vuur in korte tijd doet, doet de tijd 
voortdurend met ons: ons leven keert terug tot het stof van de aarde.  
In Genesis kunnen we lezen hoe God uit stof van de aarde de mens schiep en 
de levensadem inblies. Zo werd de mens een levend wezen (Genesis 5: 7).  
In het symbool van de as komen deze beide kanten naar voren. We zijn 
gemaakt uit het stof van de aarde en daarom kwetsbaar en vergankelijk. 
Tegelijkertijd blaast God ons de levensadem in en roept de Eeuwige het stof tot 
leven.  
De as bewaart het vuur. Als men ’s avonds het vuur toedekt en ’s morgens de 
as verwijdert, kunnen de smeulende kolen weer aangeblazen worden.  
Vandaag worden wij met as bedekt. Teken van Gods belofte, dat de Eeuwige uit 
stof ons tevoorschijn roept en dat wij mogen leven.  
Als symbool van de sterfelijkheid van de mens wordt het askruisje op het 
voorhoofd gemaakt. Daarbij wordt gesproken:  ‘Omdat je bent uit het stof van 
de aarde’ (naar Genesis 3: 19) en  ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’  
(Marcus 1: 15). Vanuit de vergankelijkheid van ons bestaan worden wij 
geroepen tot opstandingsleven in Christus. Daar mogen wij vandaag al een 
begin mee maken.  
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voorgangers:   ds. Maarten Diepenbroek (liturgie),  

ds. Gertjan Robbemond (overweging)  
lector:    Karin Timmerman  
oplegging as:   Karin Timmerman en ds. Joost Schelling  
ambtsdragers:   Ria van Kooten Niekerk, Maartje van Dijk, en  

Joke Compagner 
organist:   Jeroen de Haan  
blokfluitist:   Maria Knöps  
koster:    Henk Burggraaf  
opmaak liturgieboekje: Maria Knöps 
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De voorbereiding   
Buiten worden de buxustakjes van vorig jaar verbrand. U kunt ook uw 
meegebrachte takje in de vuurschaal werpen.  
Na het verbranden van de takjes stellen voorganger en ambtsdrager zich 
achterin de kerk op.  
 

 wij worden stil 

Orgelspel 
 

 wie kan gaat staan 

 
Openingslied: psalm 130 
 
Tijdens het zingen wordt het licht aangedragen en worden de 
tafelkaarsen ontstoken.  
 
 
Votum  
voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest. 
allen:  Amen.  
 
Drempelgebed  
 
 
Zingen: lied 291d (I: voorganger, II: allen) 
 

 wij gaan zitten  
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De heilige Schrift  
Eerste lezing uit het oude testament: Joël 2: 12-17 
 
Gradualepsalm: 51a 
 
Epistellezing: 2 Korintiërs 5: 19-21  
 
Zingen: lied 859  
 

 wie kan gaat staan  
 

Evangelielezing: Matteüs 6: 1-6 en 16-21 
 
Schriftacclamatie: lied 339f 
 

 wij gaan zitten  
 
 
Korte overweging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moment van stilte 
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Dienst van boete en vergeving 
 
Uitnodiging voor de veertig dagen  

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd  
om een oordeel over haar te vellen,  
maar om de wereld door Hem te redden. (Johannes 3: 17)  

God is voor ons een veilige schuilplaats, 
een betrouwbare hulp in de nood. 
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde 
en storten de bergen in het diepst van de zee. 
Laat de watervloed maar kolken en koken, 
de hoge golven de bergen doen beven. (Psalm 46)  
Nu wij onze reis door de veertigdagen beginnen,  
worden wij uitgenodigd tot  
zelfonderzoek, boetedoening, gebed, vasten,  
werken van liefdadigheid,  
en het lezen en overdenken van Gods woord. 
Laten wij dan onze weg naar Pasen beginnen   
met het teken van de as 
en ons buigen voor de Heer onze God, 
die ons geschapen en verlost heeft. 

 
 
Schuldbelijdenis  

 
Laten wij onze schuld belijden 
in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

 
In een moment van stilte overwegen wij  
wat ons in de weg staat in de ontmoeting met God en onze naaste.  
 
 
voorganger: God, Vader in de hemel,   
allen:  ontferm U over ons. 
voorganger: God, Zoon, Heiland der wereld, 
allen:  ontferm U over ons. 
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voorganger: God, heilige Geest, 
allen:  ontferm U over ons. 
voorganger: Van eenzaamheid en verlatenheid:   
allen:  verlos ons, Heer! 
voorganger: Van twijfel die ons kwelt: 
allen:  verlos ons, Heer! 
voorganger: Van ongeloof en tweedracht: 
allen:  verlos ons, Heer! 
voorganger: Van de onrust van onze dagen: 
allen:  verlos ons, Heer! 
voorganger: Van de gevangenschap door onze zonde: 
allen:  verlos ons, Heer! 
voorganger: Wanneer wij trouweloos zijn en onzuiver:  
allen:  red ons, Heer! 
voorganger: Wanneer wij verstrikt zijn in leugen en bedrog: 
allen:  red ons, Heer! 
voorganger: Wanneer wij lafhartig zijn en ijdel: 
allen:  red ons, Heer! 
voorganger: Voor bitterheid van het hart:  
allen:  behoed ons, Heer! 
voorganger:  Voor de verlamming van verdriet: 
allen:  behoed ons, Heer! 
voorganger: Voor weerspannigheid en boze waan: 
allen:  behoed ons, Heer! 
voorganger: Voor de macht van de duisternis: 
allen:  behoed ons, Heer! 
voorganger: Voor wie in verzoeking brengen: 
allen:  behoed ons, Heer! 
voorganger: Voor het kwaad dat de ziel vergiftigt: 
allen:  behoed ons, Heer! 
voorganger: Voor onrust die het leven onteigent: 
allen:  behoed ons, Heer! 
voorganger: Voor de dood van het trage hart: 
allen:  behoed ons, Heer! 
voorganger: Door uw Geest en uw waarheid:  
allen:  help ons, Heer!  
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voorganger: Door uw schare heilige engelen: 
allen:  help ons, Heer!  
voorganger: Door de gemeenschap van geloof: 
allen:  help ons, Heer!   
voorganger: Door de liefde van uw kinderen: 
allen:  help ons, Heer!  
voorganger: Door uw sterven en opstanding: 
allen:  help ons, Heer!  
voorganger: Door uw genadig oordeel: 
allen:  help ons, Heer!  
voorganger: In al onze dagen: 
allen:  help ons, Heer!  
voorganger: In de eeuwen der eeuwen: 
allen:  help ons, Heer!  
voorganger: Wij, vreemdelingen in deze wereld, bidden U:  
allen:  verhoor ons, goede God. 
voorganger: Leid ons op uw weg: 
allen:  verhoor ons, goede God. 
voorganger: Schenk ons getuigen van uw waarheid: 
allen:  verhoor ons, goede God. 
voorganger: Zend ons boden van uw vrede: 
allen:  verhoor ons, goede God. 
voorganger: Bewaar uw heiligen: 
allen:  verhoor ons, goede God. 
voorganger: Bevrijd en verzamel uw kinderen: 
allen:  verhoor ons, goede God. 
voorganger: Laat komen uw Rijk:     
allen:  verhoor ons, goede God. 
voorganger: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld:  
allen:  ontferm U over ons. 
voorganger: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 
allen:  ontferm U over ons. 
voorganger: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 
allen:  geef ons de vrede. 
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Oplegging van de as  
Ieder die dat wil, kan naar voren komen om het askruisje te ontvangen.  
 

Daarbij wordt gezegd: 
Omdat je bent uit het stof van de aarde 

en:  
Bekeert  u en gelooft het evangelie. 
 

 
 
 
 

Tijdens de oplegging van de as worden uit de Sonate in g moll van  
Georg Friedrich Händel(1685-1749) het Larghetto en Andante gespeeld. 
 

Woord van vergeving 
Onze Heer Jezus Christus heeft gezegd:  
Wanneer jullie elkaars zonden vergeven, dan zijn ze vergeven,  
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. 

 (Johannes 20: 22-23)  

Aan allen die aldus berouw tonen verkondig ik, 
dat de vergeving van zonden is geschied 
in de naam van de Vader 
en de Zoon 
en de heilige Geest.  
Amen.  

 

Reiken wij elkaar de hand … en bidden wij elkaar toe:  
allen: Moge de Heer je behoeden 

jouw zonden vergeven 
en je geleiden naar het eeuwige leven.  
Amen.  
Onze Vader…  
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Slotlied: lied 536 
 
 
 
 
Wie dat wil kan nog even in de kerk blijven, om een kaarsje te branden, 
of iets dat dwars zit op te schrijven en dat in de vuurschaal te werpen.  
 
In stilte verlaten wij de kerk  
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Wij willen u wijzen op de Oecumenische Avondgebeden in de 
Veertigdagentijd en de Goede Week, Lutherse Kerk Woerden. 
 

Deze avondgebeden worden elke woensdag in de veertigdagentijd 
gehouden en ze beginnen steeds om 19.00 uur (m.u.v. woensdag 18 
maart; dan is er een Taizé-viering om 19.30 uur in de Bonaventurakerk). 
 

Daarna zijn er in de goede week oecumenische avondgebeden op 
maandag, dinsdag en woensdag. Ook dan is de aanvangstijd: 19.00 uur. 
 

In deze avondgebeden, die worden verzorgd door de ‘werkgroep 
vieringen’ van de Woerdense Raad van Kerken, komen steeds teksten 
aan de orde van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.  
Directe aanleiding voor deze keus is dat het op 9 april 2020 (Witte donderdag!) 
precies 75 jaar geleden is dat Bonhoeffer in Flossenburg door de Nazi’s werd 
vermoord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook  maken wij u graag attent op de mogelijkheid om onze  
twee-wekelijkse e-mailnieuwsbrief te ontvangen. 
Zo kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten die in de Lutherse kerk 
plaatsvinden. 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 
kerkelijkwerker@lutherswoerden.nl 
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