
 

 

 

Avondgebed Aswoensdag 22 februari 2023 

19:30, kerk Haskerhorne 

De naam van deze bijzondere woensdag zegt het eigenlijk al: deze dag staat in 

het teken van de as. Het gaat dan om de as waarmee tijdens deze viering een 

kruisje wordt gemaakt op het voorhoofd.   

Een mooie markering van de 40-dagentijd die op deze dag begint, als een tijd van voorbereiding op het 

allerbelangrijkste feest dat wij kennen. Een tijd van bezinning, waarin je heel bewust even stilstaat bij de 

weg die Jezus is gegaan: waar Hij voor stond en wat Hem inspireerde. Waar jij voor wilt staan, en wat 

jouw leven zinvol maakt. Een tijd die je dichter bij jezelf en daardoor vaak ook dichter bij God brengt. 

 
ORDE VAN DIENST 
 
OPENING 

• Klokgelui  

• stil moment 

• aansteken van de kaars 
 
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED  
v: Onze hulp is in de naam van de HEER  
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
v: U, Heer onze God, die barmhartig bent.  
a: Wees op ons betrokken.  
 
v: U, die genadig bent  
a: schenk ons vergeving.  
 
v: U, die geduldig bent  
a: houdt uw oog op ons gericht.  
 
v: U, die trouw bent aan mensen  
a: houdt ons in liefde vast.  
 
v: U, die uw verbond bewaart  
a: toon ook vandaag uw verbondenheid  
met ons.  
Zegen ons met vrede. 
Amen. 
 
 
 

LIED 542 

 
2. Het volk van God was veertig jaar 
    – een mensenleven lang – 
    op weg naar het beloofde land, 
    het land van Kanaän. 
 
3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
    uw weg door de woestijn 
    en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
    een nieuwe Mozes zijn. 
 
4. Eer aan de Vader en de Zoon 
    en aan de heilige Geest, 
    God, die al voor de eerste mens 
    belofte zijt geweest. 
 
 



Moment van inkeer 
 
V: AImachtige God, Schepper van al wat leeft 
A: ONTFERM U OVER ONS 
V: Jezus Christus , Dienaar van mensen, 
A: ONTFERM U OVER ONS. 
V: Heilige Geest, Adem van ons leven, 
A: ONTFERM U OVER ONS 
 
Zingen: LIED 561  

 
 
2. Hoe acht’loos in ons midden wordt 
    het kostbaar mensenbloed gestort 
    en in het onbarmhartig licht 
    het kruis des Heren opgericht. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
    daar uitgestrekt in angst en pijn. 
    Tot aan het eind der wereld lijdt 
    Christus in hun verlatenheid. 
 
4. O liefde uit de eeuwigheid 
    die met ons mens geworden zijt, 
    wij bidden, laat ons niet alleen 
    in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
    verlaten in uw diep verdriet 
    maar bij U zijn in al de pijn 
    waarmee de mensen mensen zijn. 
 
V: Laten we in stilte kijken hoe we omgaan met 
het zaad van Gods liefde, in u, in jou als mens 
gelegd, hoe ga je om met de ander, hoe met 
jezelf ?  
 
Kort moment van stilte 
 
 

V: Voor God en met Gods mensen, 
belijd ik mijn gebrokenheid: 
mijn eigen leven doe ik tekort, 
anderen doe ik geen recht, 
en ik beschadig de schepping. 
 
A: MOGE GOD JE VERGEVEN 
MOGE CHRISTUS JE VERNIEUWEN 
EN DE GEEST JE DOEN GROEIEN IN LIEFDE 
V: Amen 
 
A: VOOR GOD EN MET GODS MENSEN 
BELIJDEN WIJ ONZE GEBROKENHEID 
ONS EIGEN LEVEN DOEN WIJ TEKORT, 
ANDEREN DOEN WIJ GEEN RECHT 
EN WIJ BESCHADIGEN DE SCHEPPING 
 
V: Moge God je vergeven 
Moge Christus je vernieuwen 
En de Geest je doen groeien in liefde 
A: AMEN 
 
Gebed om Gods hulp 
 
V: God, uw liefde hebt u in ons uitgezaaid, 
Schenk ons nieuw leven, 
A: BRON VAN ALLE GOEDS 
V: Jezus, Uw Zoon, Bron van Levend Water, 
A: MOGEN WIJ ONS LAVEN AAN HEM. 
V: Laat uw Geest in ons ontspruiten, 
A: LEVENWEKKENDE GEEST, BEVRIJD ONS 
 
Bekrachtiging 
 
V: Met de hele kerk 
A: BEVESTIGEN WIJ 
DAT WIJ GESCHAPEN ZIJN NAAR GODS BEELD 
EN GELIJKENIS, ALS VRIENDEN VAN CHRISTUS,  
GESTERKT DOOR DE GEEST 
 
V: Met mensen van overal 
A: BEVESTIGEN WIJ 
DAT GODS GOEDHEID IN HET HART VAN DE 
MENSHEID DIEPER GEPLANT IS DAN AL WAT 
VERKEERD IS. 
 
V: Met de gehele schepping 
A: VIEREN WIJ HET WONDER VAN HET LEVEN 
GODS WEGEN DIE ZICH ONTVOUWEN 
WERKZAAM VOOR EEUWIG 
IN ONSZELF EN IN DE WERELD 



Zingen: lied 833 NLB 

 
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart , and live in me. 

 
Nim my, nim my sa’t ik bin; 
Wiis my hoe’t ik wêze sil; 
Set jo segel op myn hert en libje_yn my. 
 

Lezingen 
 
Genesis 2 : 4 t/m 7 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel 
maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele 
struik en was er geen enkele plant opgeschoten, 
want God, de HEER, had het nog niet laten 
regenen op de aarde, en er waren geen mensen 
om het land te bewerken; wel was er water dat 
uit de aarde opwelde en de aardbodem overal 
bevloeide.  
Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde 
hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem 
in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 
 
Psalm 139 Hertaling van Huub Oosterhuis 
Gij 
Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij. 
Gij weet mijn gaan en mijn staan. 
 

Gij kent mijn gedachten van verre, 
mijn reizen en trekken, mijn rusten. 
Mijn wegen, alle, zijn U bekend, 
ieder woord dat komt op mijn lippen, 
onuitgesproken nog, Gij hoort het al. 
 

Achter mij zijt Gij en voor mij uit. 
Gij legt uw handen op mij. 
Dit is wat ik niet kan begrijpen 
niet denken, dit gaat mij te boven. 
Hoe zou ik uw adem ontkomen, 
waarheen vluchten voor uw aangezicht. 

Beklim ik de hemel, daar zijt Gij, 
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook. 
 

Had ik vleugels van morgenrood 
vloog ik over de verste zeeën, 
ook daar zijt Gij, uw hand, 
uw rechterhand die mij vasthoudt. 
 

Zou ik roepen: 'Duisternis, bedek mij, 
licht, verander in nacht'- 
voor U bestaat de duisternis niet. 
 

Voor U is de nacht even licht als de dag, 
de duisternis even stralend als het licht. 
 

Uw schepping ben ik in hart en nieren, 
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn 
moeder. 
 

Ik wil U bedanken daarvoor, 
dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt. 
Mijn ziel en gebeente door U gekend, 
in mij was niets voor uw ogen verborgen 
toen ik werd gevormd in het diepste geheim, 
prachtig gevlochten in de schoot van de aarde. 
 

Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien 
en al mijn levensdagen stonden in uw boek 
nog vóór Gij er één had gemaakt. 
 

Gij Eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrond mij, 
toets mijn verborgen gedachten. 
 

Ik ben toch niet op een doodlopende weg? 
Leid mij voort op de weg van uw dagen. 
 
Stilte 
In de stilte kunnen we onze gedachten laten gaan 
over de vraag wat het voor ons betekent: dat 
God je leidt op de weg van je dagen….. 
 
Zingen: lied 836 vers 4 en 5 (melodie gezang 463 
LvK). O Heer die onze vader zijt. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust,  
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart. 
 



Asritueel 

 
Gebed 
Goede God, tot het leven hebt Gij ons geroepen, 
niet tot de dood. 
Daarom bidden wij u: 
Leg uw naam op deze as, 
uw naam van hoop en vrede, 
uw naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Teken ons met uw naam, 
opdat wij mensen worden van u, 
opdat het askruisje op ons voorhoofd 
mag spreken van onze bereidheid anders te 
leven en te getuigen van uw liefde voor ons, 
vandaag en alle dagen.  
 
God, Vader van alle mensen, 
We krijgen 40 dagen om te groeien 
in geloof en in aandacht voor medemensen. 
Wees onze gids op weg naar Pasen, 
en help ons in de stilte van ons hart 
te kiezen om uw zoon Jezus na te volgen. 
Open onze ogen en ons hart voor elkaar. 
Dat we groeien in fijngevoeligheid, 
En aandacht voor anderen, 
voor elke vraag om vergeving en nieuwe kansen, 
voor de hoop van mensen die uitkijken 
naar onze solidariteit, 
de wereld zoals Gij die gedroomd hebt.  
Amen  
 
We worden  uitgenodigd om een askruisje te 
ontvangen. Als teken van hoop en geloof, van 
ommekeer en  nieuw begin. 
 
Tekst bij aanbrengen askruisje 
‘Stof van de aarde, kind van God’ 
 
Stof van de aarde is een mens 
Maar niet het stof dat eeuwig 
ten dode is opgeschreven. 
 
Geroepen telkens opnieuw 
om onze sterfelijkheid te leren, 
kwetsbare zwervers als we zijn 
in de woestijn van het leven. 
 
Geroepen in deze 40 dagen 
om in de stilte van ons hart 
ons geloof en verbondenheid 
met God te verdiepen. 

Geroepen tot zorg voor elkaar 
zodat niemand achterblijft. 
Dat wat de aarde geeft 
met iedereen gedeeld wordt. 
Geroepen om kwetsuren te helen 
en mensen nieuwe kansen te geven. 
 

Wie zo zijn weg durft gaan 
groeit in liefde en vertrouwen, 
en in zijn hart is reeds het zaad gezaaid  
van nieuw leven. 
Zoals Jezus het ons heeft voorgedaan 
 
SLOTLIED: 556 

 
 
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
    ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
    die zoon van David zijt en man van smarte, 
    koning der Joden die de dood verdreef. 
 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
    zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
    Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
    Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
    aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
    ons is een lofzang in de mond gegeven, 
    sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Zegenbede 
Moge de God van het verbond,  
de God van alle leven  
ons zegenen met zijn levensadem, 
opdat wij ons geloof kunnen verdiepen 
en Zijn droom van gerechtigheid en vrede voor 
elke mens in het diepste van ons hart ontvangen  
en waar maken. 
AMEN 
 
We verlaten in stilte de kerk 


