Kerkdienst Aswoensdag Eikenstein
1.

Openingsgebed

Goede God, U deelt ons verlangen naar goed en gelukkig leven.
U kijkt door onze maskers heen.
Blijf bij ons bij alle ontmoetingen die het leven geeft:
dat wij in iedere ontmoeting een vonkje van uw Aanwezigheid ervaren..
Wij willen elkaar vandaag ook echt ontmoeten en
Elkaar uw vrede schenken. Amen

2.

Matteüs 6, 1 – 6 en 16 – 18

Zorg dat u Gods wil niet doet om op te vallen bij de mensen. Anders zal uw Vader in de
hemel u er niet voor belonen. Helpt u iemand in nood, maak het dan niet wereldkundig zoals
de schijnheilige mensen doen. Die vertellen hun goede daden rond in de synagogen en op
straat, alleen maar om door de mensen geëerd te worden. Neem van mij aan: ze hebben hun
loon al ontvangen. Als ú dus iemand in nood helpt, zorg dan dat uw linkerhand niet weet wat
uw rechter doet. Uw hulp blijft dan verborgen. En uw Vader die ziet wat verborgen is, zal u
belonen.
Wanneer u bidt, doe dat dan niet zoals de schijnheilige mensen. Want die staan graag in de
synagogen of op de hoeken van de straten te bidden; daar kan iedereen ze zien. Neem van mij
aan: ze hebben hun loon al ontvangen. Wanneer ú dus bidt, ga dan uw kamer binnen; en als u

de deur achter u hebt dichtgedaan, bid dan tot uw Vader die door niemand gezien wordt. En
uw Vader die ziet wat verborgen is, zal u belonen.
Als u vast, kijk dan niet somber zoals de schijnheilige mensen doen. Want die trekken een
schijnheilig gezicht, alleen maar om anderen te laten zien dat ze vasten. Neem van mij aan: zij
hebben hun loon al ontvangen. Maar als ú vast, wrijf uw hoofd dan in met olijfolie en was uw
gezicht; dan merkt niemand dat u vast, behalve uw Vader die door niemand gezien wordt. En
uw Vader die in het verborgene is, zal het u belonen.
3.

Schuld en spijt:

briefjes

4.

AS. We ‘verbranden’ onze zonden, datgene waar we ons schuldig over voelen

God, je hebt ons gemaakt uit het stof van de aarde
je hebt ons adem in geblazen
en tot leven gewekt
wees ons nabij in dit uur van samenzijn
dit uur waarmee onze weg naar Pasen begint.
Heer, samen met de christenen in heel de wereld
gaan wij de paastijd in.
Geef ons de moed de machten van het kwaad
in en rondom ons te weerstaan.
Dat soberheid en vrijwillige beperking
nieuwe krachten mogen vrijmaken in ons.

5.

Gebed voor een nieuw begin

Goede God, kom ons tegemoet met uw liefde.
Neem ons bij de hand.
Geef dat we ons masker af durven zetten.
Maak van ons een ander mens, een nieuw mens,

voor elkaar en voor ieder die we ontmoeten. Amen.
6.

Askruisje en/of zalving

5.

Kaarsen opsteken voor degenen van wie we houden en voor wie wij willen bidden.

6.

Voorbeden

7.

Onze Vader (bidden we samen)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

8.

Zegenbede

(we antwoorden met ‘Heer ontferm U over ons’)

Weet dat onze God een barmhartige God is die omkijkt naar mensen die vertrouwen in Hem
hebben. Weet dat God altijd bij je is ook als je moeite hebt om je aan Hem over te geven en

het goede te doen. Moge de barmhartige God - de God die ons vergeeft als we onze oprecht
goede bedoelingen niet halen – ons zegenen.
Daarom mag ik jullie in zijn naam zegenen met dit heilige water:
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Geef mij kracht
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer,
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer,
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer,
Oh, geef mij kracht
Ik ben mens onder velen Heer,
Ik ben mens, zoals velen Heer,
Ik ben mens, ‘k wil geloven Heer,
Oh, geef mij kracht
refr.
Als een vriend, wil ik leven Heer,
Voor een vriend, wil ik geven Heer,
Want als vriend, mag ik leven Heer,
Oh geef mij kracht.
Steeds op zoek, naar de waarheid Heer,
Steeds op zoek naar de liefde Heer,
Steeds op zoek naar de eenheid Heer,
Oh geef mij kracht.
Refr.
Uit vuur en ijzer, zuur en zout
Zo wijd als licht zo eeuwenoud,
Uit alles wordt een mens gebouwd
En steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
Om zout en zoet en zuur te zijn,
Om mens voor een mens te zijn
Wordt alleman geboren.
Om water voor de zee te zijn
Om anderman een woord te zijn,
Om niemand weet hoe groot en klein,
Gezocht, gekend, verloren.
Om avond en morgenland,
Om hier te zijn en overkant
Om hand in een andere hand,
Om niet te zijn verloren.
Om oud en wijs als licht te zijn
Om lippen, water, dorst te zijn,
Om alles en om niets te zijn
Gaat iemand tot een ander.
Naar verten die niemand weet,
Door vuur dat mensen samen smeedt
Om leven in lief en leed
Gaan mensen tot elkander.

Zomaar een dak boven wat hoofden
Deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
Speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
Als wij er binnengaan
Om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
Vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
Diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
Onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Eén, brood om te weten
Dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
Oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen,
zo komt hij steeds met stille overmacht
en zo neemt hij voorlief mijn onvermogen.
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit,
heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons als zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
gij zaait uw naam in onze diepste dromen
gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, de tien geboden en de
veertig slagen, dit hele leven, dat geen leven is.
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur
ontsteken; Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, Gij Hogepriester in
der eeuwigheid.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

