
 

 

ORDE VAN DIENST  
VOOR HET AVONDGEBED 

OP ASWOENSDAG 
 

2 MAART 2022 OM 19.30 UUR 
 

IN DE LUTHERSE KERK IN WOERDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij deze orde van dienst hebt u een liedboek nodig! 
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De liturgische kleur is paars 
 
 
Met de Aswoensdag begin de veertigdagentijd, een periode van inkeer 
en bezinning, op weg naar Pasen. 
 
De Aswoensdag is een  ‘opmaat’ voor deze periode. Deze dag tekent wie 
wij mensen zijn in onze kleinheid en onvolmaaktheid.  Tegelijk mag deze 
dag ook gedragen worden door hoop, en verwachtingsvol uitzien. Juist 
waar we de illusie van onze eigen groot(s)heid moeten loslaten, kan de 
ruimte ontstaan voor de hoop. 
 
Het symbool voor deze dag is: as.  
Deze as wordt bereid door het verbranden van palmtakjes, die in het 
vorige jaar op de Palmzondag zijn uitgedeeld.  
As is een teken van menselijk gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is 
tegelijk 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. 
 
In de viering op de Aswoensdag wordt een askruisje als symbool van 
sterfelijkheid op het voorhoofd gedrukt. Woorden die daarbij worden 
gesproken zijn: 
 ‘Omdat je bent uit het stof der aarde’  (vergelijk Genesis 3: 19) 
 en ‘Bekeer je en geloof het evangelie’ (vergelijk Marcus 1: 15) 
 
 
 
 
voorgangers: ds. Jan Compagner en ds. Nathan Noorland 
ambtsdrager: Karla Wesdorp (Brugkerk, Nieuwerbrug) 
orgel:  Jeroen de Haan 
blokfluit: Jannie Rooij en Maria Knöps  
koster:  Henk Burggraaff   
techniek: Henk Burggraaff en Willem Littel 
lay-out:  Maria Knöps 
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De voorbereiding 
 
Buiten worden de buxustakjes van vorig 
jaar verbrand.  
Daarna stellen de voorgangers en de 
ambtsdrager zich achter in de kerk op. 
 
*wij worden stil 
 
Orgelspel   
 
*wij gaan staan 
 
Het licht wordt aangedragen, en de tafelkaarsen worden ontstoken.  
De schaal met de as wordt binnengedragen 
 
Openingslied: Psalm 69: 1, 4 en 5 
 
Moment van stilte 
 
Votum 
v.: In de naam van de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest 
a.: Amen 
 
Drempelgebed: lied 292   
 
*wij gaan weer zitten 
 
De heilige Schrift 
 
Gebed van de dag 
 
Lezing uit de profeten: Amos 5: 6 – 15 
 
Gradualepsalm: lied 103d 
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Epistellezing: 2 Korintiërs 5: 20 – 6, 10 
 
Lied van de dag: Gezangen voor liturgie 588: 1, 2 en 5 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Door vasten en versterving,   5. Mijn ogen zijn gevestigd  
    door water en woestijn,       op God of die mij redt.  
    geleidt ons zijn ontferming       Mijn hart, hoezeer onrustig,  
    en voert ons aan het eind       heb ik op Hem gezet. 
    de gouden straten binnen       Kan ik de nacht verduren 
    en door de gouden poort,      waarin Gij verre zijt? 
    zo laat ons Gode dienen       Gij zult mijn gangen sturen 
    en vragen naar zijn Woord!      in ’t duister van de tijd.  
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 * wij gaan staan 
 
Evangelielezing: Matteüs 6: 1 – 6 en 16 – 21 
 
Schriftacclamatie: lied 339f 
 
*wij gaan zitten 
 
Zingen: lied 797:  1, 2, 3, 6 en 8 
 
Korte overdenking 
 
Zingen: lied 536 
 
Dienst van boete en vergeving 
 
Schuldbelijdenis 
v.: Laten wij onze schuld belijden 
 in vertrouwen op Gods barmhartigheid 
 
Een moment van stilte 
 
Litanie 
v.: God, Vader in de hemel 
a.: Ontferm u over ons. 
v.: God, Zoon, Heiland der wereld,  
a.: Ontferm u over ons. 
v.: God, heilige Geest, 
a.: Ontferm u over ons.. 
v.: Van eenzaamheid en verlatenheid: 
a.: Verlos ons, Heer! 
v.: Van twijfel die ons kwelt: 
a.: Verlos ons, Heer! 
v.: Van ongeloof en tweedracht: 
a.: Verlos ons, Heer! 
v.: Van de onrust van onze dagen: 
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a.: Verlos ons, Heer! 
v.: Van de gevangenschap door onze zonde: 
a.: Verlos ons, Heer! 
v.: Wanneer wij trouweloos zijn en onzuiver: 
a.: Red ons, Heer! 
v.:  Wanneer wij verstrikt zijn in leugen en bedrog: 
a.: Red ons, Heer! 
v.: Wanneer wij lafhartig zijn en ijdel: 
a.: Red ons, Heer! 
v.: Voor bitterheid van het hart: 
a.: Behoed ons, Heer! 
v.: Voor de verlamming van verdriet: 
a.: Behoed ons, Heer! 
v.: Voor weerspannigheid en boze waan: 
a.: Behoed ons, Heer! 
v.: Voor de macht van de duisternis: 
a.: Behoed ons, Heer! 
v.: Voor wie in verzoeking brengen: 
a.: Behoed ons, Heer! 
v.: Voor het kwaad dat de ziel vergiftigt: 
a.: Behoed ons, Heer! 
v.: Voor onrust die het leven onteigent: 
a.: Behoed ons, Heer! 
v.:  Voor de dood van het trage hart: 
a.: Behoed ons, Heer! 
v.: Door uw Geest en uw waarheid: 
a.: Help ons, Heer! 
v.: Door uw schare heilige engelen: 
a.: Help ons, Heer! 
v.: Door de gemeenschap van geloof: 
a.: Help ons, Heer! 
v.: Door de liefde van uw kinderen: 
a.: Help ons, Heer! 
v.: Door uw sterven en opstanding: 
a.: Help ons, Heer! 
v.: Door uw genadig oordeel: 
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a.: Help ons, Heer! 
v.: In al onze dagen: 
a.: Help ons, Heer! 
v.: In de eeuwen der eeuwen: 
a.: Help ons, Heer! 
v.: Wij, vreemdelingen in deze wereld, bidden U: 
a.: Verhoor ons, goed God.  
v.: Leid ons op uw weg: 
a.: Verhoor ons, goed God.  
v.: Schenk ons getuigen van uw waarheid: 
a.: Verhoor ons, goed God.  
v.: Zend ons boden van uw vrede: 
a.: Verhoor ons, goed God.  
v.: Bewaar uw heiligen: 
a.: Verhoor ons, goed God.  
v.: Bevrijd en verzamel uw kinderen: 
a.: Verhoor ons, goed God.  
v.: Laat komen uw Rijk: 
a.: Verhoor ons, goed God.  
v.: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 
a.: Ontferm u over ons. 
v.: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 
a.: Ontferm u over ons. 
v.: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 
a.: Geef ons de vrede. 
 
 
Oplegging van de as 
 
Ieder die dat wil kan naar voren komen om het askruisje 
te ontvangen 
 
Woorden daarbij: 
Omdat je bent uit het stof van de aarde. 
en: 
Bekeer je en geloof het evangelie. 
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Tijdens de oplegging van de as wordt gespeeld:  
Fantasia III van Orlando Gibbons (1583-1625) 
 
Woord van vergeving 
v.: 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. 
a.: Amen.  
 
v.: Reiken wij elkaar de hand…. en bidden wij elkaar toe: 
a.: Moge de Heer je behoeden 
 jouw zonden vergeven 
 en je geleiden naar het eeuwige leven. 
 Amen 
 
 
 
Allen: 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk 
kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons 
heden ons dagelijks brood,  en vergeef ons onze schulden,  gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van het kwade. 
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Zingen:  lied 895 : ‘De noche iremus….‘ Wij gaan de nacht door 
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Zending en zegen 
 
v.: Ga dan uiteen, de vasten in, niet in zak en as,  
 maar met het licht van Pasen voor ogen, 
 laten wij gaan van hier, in Gods Naam, 
 met opgeheven hoofd, met de zegen van God: 
 
 De Heer zegene u en Hij behoede u. 
 De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
 De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
a.: Amen 
 
 
 
*wij verlaten in stilte de kerk. 
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Op elke woensdag in de veertigdagentijd:  
9, 16, 23 en 30 maart, en 6 april,   
en in de goede week dagelijks:  
maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april zal er om 19.00 uur een 
oecumenisch avondgebed zijn in de Lutherse kerk. 
 
In al deze avondgebeden zal de thematische lijn zijn: 
BRONNEN VAN HOOP IN DE WOESTIJN. 
 
Met een gelezen Bijbelgedeelte, gebeden, enkele liederen, muziek, een 
gedachte om te overdenken en stilte willen we zo samen de weg gaan 
naar Pasen 
 
Het slotlied in deze Aswoensdagvesper, lied 895 zal in al deze 
avondgebeden terugkomen en als het ware een verbindende schakel 
vormen: 
 WIJ GAAN DE NACHT DOOR, HET DUISTER, 
 OP ZOEK NAAR LEVEND WATER. 
 ENKEL DE DORST ZAL ONS LICHT ZIJN…. 
 
Wij hopen van harte dat de weg naar Pasen die we zo samen willen 
gaan uitdrukking zal geven aan verbondenheid tussen mensen uit de 
verschillende geloofstradities die er in en rond Woerden zijn.  
Hartelijk welkom! 
 
 
 

 


