
 

 

Orde van dienst voor het avondgebed 
op Aswoensdag  

14 februari 2018 om 19.30 uur  
in de Lutherse Kerk te Woerden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Bij deze orde van dienst heeft u tevens een liedboek nodig.  
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Aswoensdag 
Vandaag begint op Aswoensdag de Veertigdagentijd. De liturgische kleur is 
paars, de kleur van de ingetogen voorbereidingstijd van het Paasfeest. Veertig 
dagen lang (de zondagen niet meegeteld) bereiden we ons voor op het grote 
feest van Christus’ opstanding.  
De veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd, herinnert ons aan het 
verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht 
zonder eten en drinken. Ook voor ons mag deze periode een tijd van bezinning 
worden. In het leesrooster voor Aswoensdag zijn de evangelielezing en de 
epistellezing altijd dezelfde. De profetenlezing varieert van jaar tot jaar. Dit jaar 
lezen we Jesaja 58: 1-10, over de juiste mentaliteit bij het vasten. Over de 
betekenis van de vastentijd zal het ook in de preek gaan.  
Na de preek kunt u een askruisje ontvangen. Onder Protestanten is dit ritueel 
niet algemeen gebruikelijk, maar het Dienstboek van de Protestantse Kerk 
(1998) reikt ons hiervoor een liturgie aan. Zo kan ook de Aswoensdag voor 
Protestanten een zinvolle traditie worden.  
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. 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 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. 
De as wordt gemaakt van de verbrande palmtakjes die vorig jaar op 
Palmzondag zijn uitgedeeld. 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). De as herinnert ons eraan dat we vanuit 
de vergankelijkheid van ons bestaan geroepen worden tot opstandingsleven 
met Christus. Aan het begin van de Veertigdagentijd mogen we daar vandaag al 
een begin mee maken.  
Een gezegende dienst toegewenst. 

 
 
 
voorganger : Ds. Maarten Diepenbroek 
organist:  Jeroen de Haan 
blokfluitist: Maria Knöps 
ambtsdrager: Maarten van Diggelen 
lector: Els van Steenbeek 
koster: Henk Burggraaff 
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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: ‘Ach wie flüchtig, ach wie nichtig’,  
      koraal-bewerking van Georg Böhm (1661-1733) 

 
 

 wij gaan staan 

 
Openingslied: lied  130a 
Tijdens het zingen wordt het licht aangedragen en worden de 
tafelkaarsen ontstoken.  
 
 
Moment van stilte 
 
 
Bemoediging 
v.: God kom mij te hulp 
allen: Heer, haast u mij te helpen.  
 
v.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 Amen. 
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Gebed van de dag 
Niet om te oordelen zij Gij gekomen, God,  
maar om te zoeken wat verloren is,  
om te bevrijden wie in schuld gevangen zijn,  
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn,  
met heel dat zondige verleden van de wereld. 
Gij toch zijt groter dan ons hart,  
groter dan alle schuld,  
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,  
een God van liefde tot in eeuwigheid.  
Door Jezus Christus, onze Heer.  
allen: Amen.   
 

 wij gaan zitten 

Zingen: psalm 69 : 1 en 4  
 Omsloten door de antifoon: lied 535a 

 
De heilige Schrift 
 

Profetenlezing  Jesaja 58: 1-10 
 
Antwoordpsalm: lied 51a  
 
Epistellezing: 2 Korintiërs 5: 20b - 6: 10  
 
Zingen: lied 858  
 

 wij gaan staan  
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Evangelielezing: Matteüs 6: 1-6 en 16-21 
 
Acclamatie: lied 339f 

 wij gaan zitten 

Overdenking  

Zingen: lied 797 

 
Nodiging  
 
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.  
De Heer van de hemelse machten is met ons, 
onze burcht is de God van Jacob. (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. 
 
Zingen: lied 536 
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Gebed over de as 
Eeuwige God,  
We weten ons vergankelijke mensen, 
kwetsbaar en bedreigd, 
maar ook kostbaar in uw ogen.  
Laat uw genade en zegen komen 
over allen die met deze as getekend worden. 
Help ons deze veertig dagen zo vorm te geven 
dat wij ons leven vernieuwen kunnen 
naar het beeld van Hem,  
die uit de doden opstaat, 
Jezus Christus, onze Heer.  
allen: Amen 
 
 
Askruisje 
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 C Dur 
van Georg PhilipTelemann  het Cantabile en Grave gespeeld. 
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Slotgebed  
God, Gij kent en bemint ons 
en zult ons aanvaarden 
in al onze zwakheid 
als wij U oprecht zoeken.  
Wij danken U 
voor Jezus, uw Zoon, 
die omwille van ons 
de weg van alle zaad is gegaan, 
en vragen U: 
dat wij zijn gerechtigheid mogen leren 
en zijn liefde voor mensen gestalte geven 
bij alles wat wij doen, 
in de veertig dagen die komen 
en heel ons leven.  
Amen.  
 
 

 wie kan gaat staan 

 
Slotlied: lied 196  
 
 
Onze Vader… 
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Zegen  
Laten wij de Heer loven 
en God danken! 
Zegene en behoede ons,  
God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Amen.  
 
 
 

 wij verlaten in stilte de kerk 

 


