
 

ASWOENSDAG 
Oecumenische gebedsviering 

in de Adventskerk 
26 februari 2020, 19:00 uur 

 
 
Orgelspel 
 
Stilte 
 
Intredelied ‘Een mens te zijn op aarde (LB 538/GvL 432) 
koor: Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden, die 't ons heeft voorgedaan. 

 
allen: Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is komen uit her 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. 

 
allen: 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. 

 
allen: 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. 

 
Openingswoorden en welkom 
v: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
allen: AMEN 
v: Onze hulp is de Naam van de Heer 
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Welkom … … 
 
Kyriëlitanie  ‘Barmhartige Heer, genadige God’ (LB 103d/GvL 103-II) 
koor:  Barmhartige Heer, genadige God, 
allen: Barmhartige Heer, genadige God. 
koor: Ja wat de hemel is voor de aarde, 

dat is zijn liefde voor hen die geloven. 
allen: Barmhartige Heer, genadige God. 
koor:  Zover als het oosten van het westen vandaan is, 

zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 
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allen: Barmhartige Heer, genadige God. 
koor:  Hij kent ons toch. 

Hij is niet vergeten dat wij gemaakt zijn uit 
het stof van de aarde. 

allen: Barmhartige Heer, genadige God. 
koor:  Mensen, hun dagen zijn als het gras, 

zij bloeien als bloemen in het open veld. 
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen. 

allen: Barmhartige Heer, genadige God. 
koor:  Maar duren zal de liefde van God 

voor allen die zijn verbond bewaren, 
zijn woord behartigen en het volbrengen. 

allen: Barmhartige Heer, genadige God. 
 
Openingsgebed 
 
Profetenlezing Joël 2:12-18 (NBV) 
12Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin 
te vasten, te treuren en te rouwen. 13Niet 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. 14Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat 
hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan 
de HEER, jullie God. 
15Blaas de ramshoorn op de Sion, 
kondig een vastentijd af 
en roep op tot een plechtige samenkomst. 
16Breng het volk bijeen, 
laat heel Israël zich reinigen. 
Breng de oude mensen tezamen, 
verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. 
Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, 
laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. 
17Priesters, dienaren van de HEER, 
hef een smeekbede aan in de tempel, 
tussen altaar en voorhal: 
‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, 
geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. 
Waarom zouden zij mogen schimpen: 
“En waar is nu hun God?”’ 
18Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk. 
 
Antwoordpsalm ‘God herschep mijn hart’ LB 51a/GvL 51 I 
koor: God, herschep mijn hart, 

herschep mijn hart, maak het zuiver. 
allen: God, herschep mijn hart, 

herschep mijn hart, maak het zuiver. 
koor: (1) Wees mij God, in uw goedheid genadig, 

neem in uw oneindig erbarmen 
mijn overtredingen weg. 
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allen: God, herschep mijn hart, 
herschep mijn hart, maak het zuiver. 

koor: (2) Zuiver mij geheel van mijn zonde, 
reinig mij van wat ik misdeed. 

allen: God, herschep mijn hart, 
herschep mijn hart, maak het zuiver. 

koor: (3) Verban mij niet: ver van uw aanschijn, 
noch onttrek mij uw heilige geest. 

allen: God, herschep mijn hart, 
herschep mijn hart, maak het zuiver. 

koor: (4) Hergeef mij het geluk om uw heil, 
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn. 

allen: God, herschep mijn hart, 
herschep mijn hart, maak het zuiver. 

 
Evangelielezing Matteüs 6:1-18 (allen gaan staan) 
Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen 
om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus 
wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in 
de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: 
zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand 
niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie 
Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken 
dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie 
Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. Bid daarom 
als volgt: 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook 
jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen 
evenmin vergeven. 
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij 
doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij 
hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je 
hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in 
het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
 
Acclamatie ‘God in de hemelen’ LB 368-e  
koor: God in de hemelen, zie naar uw mensen 

wijs ons de weg van het leven 
allen: God in de hemelen, zie naar uw mensen 

wijs ons de weg van het leven 
 
Verkondiging 
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Zingen ‘Het lied van het oprechte vasten’ LB 537/ GvL 569 
koor: Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: 
allen: Wat durft dat volk mij nog te vragen. 
koor: Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft 
allen: Wat durft dat volk mij nog te vragen. 
koor: Die in zak en as gezeten 

twistend mijn gebod vergeten, 
denkt gij, dat ik om dat vasten geef? 

allen: Mijn volk, wat durft gij mij te vragen.  
 
koor: Zo spreekt de God die alles weet en ziet: 
allen: Ik durf uw vasten niet vertrouwen. 
koor: Als gij de zwervers niet uw woning biedt 
allen: durf Ik uw vasten niet vertrouwen. 
koor: Schenk uw brood aan de geboeiden 

schenk uw troost aan de vermoeiden. 
Anders hoor Ik naar uw smeken niet, 

allen: en durf uw vasten niet vertrouwen. 
 
koor: En Jezus sprakoor Bemint uw vijand ook; 
allen: Heer God, wij staan voor U verlegen. 
koor: Vergeeft het kwaad, zo doet mijn Vader ook; 
allen: Heer God, wij staan voor U verlegen. 
koor: Want Gij zijt ook zelf geschonden 

door een menigte van zonden, 
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. 

allen: Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 
koor: En Jezus zegt: mensen, verdraagt elkaar, 
allen: en Jezus' woord zal ons bevrijden. 
koor: Vergeet u zelf en dient elkander maar 
allen: - en Jezus' woord zal ons bevrijden. 
koor: Aan elkander prijsgegeven 

vindt gij honderdvoudig leven. 
Jezus zegt: mensen, bemint elkaar. 

allen: En Jezus' woord zal ons bevrijden. 
 
Gebed  
 
Askruisje 
Iedereen is welkom om door het middenpad naar voren te komen, getekend 
te worden met as en via de zijpaden weer terug te gaan  
‘Stof ben je en tot stof keer je terug’ (Genesis 2: 19 NBV) 
 
Orgelspel 
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Voorbeden  
met telkens gezongen acclamatie ‘Neem mij aan zoals ik ben’ LB 833  
1e keer door het koor, volgende keren door allen: 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij 

 
Gezamenlijk ‘Onze Vader’ (oecumenische tekst) 
Onze Vader, die in de hemel zijt,  
uw Naam worde geheiligd,  
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Over de deurcollecte 
 
Voor onderweg (tekst: Andries Govaart) 
v: Dat wij weer weten, 

dat wij gemaakt zijn, 
genomen, gevormd, 
uit stof van de aarde. 
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. 

allen: DAT WIJ WEER WETEN 
DAT WIJ GEMAAKT ZIJN. 

v: Dat wij weer weten, 
dat wij verwant zijn: 
rotsen en gras, 
mensen en lucht, 
sterren en zaad, 
nijlpaard en musje. 

allen: DAT WIJ WEER WETEN 
v: Dat wij weer weten, 

dat wij weer keren, 
terug in het stof. 
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allen: DAT WIJ WEER WETEN 
DAT WIJ ONS VOEGEN 
IN HET WERK VAN UW HANDEN. 

 
allen gaan staan 
 
Zegen ‘De levende zegene en behoede u’ Tussentijds 116/GvL 344 
 
v: De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
en geve u vrede. 

allen: Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede. 

 
Collecte bij de uitgang voor de Vastenactie van de Thomas a Kempis 
Parochie en voor het ZWO-project van Kerk in Actie  ‘Straatmeisjes in Ghana’ 
 
 
 
voorgangers:  Diaken Michael Buijkx (Thomas a Kempis Parochie) 
    Ds. Nelleke Eygenraam (Adventskerk) 
organist:  Tromp van Goor (organist) 
koor:   Jozefkoor o.l.v. Frans Kramer 
 
 


