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Aswoensdag – woensdag 17 februari
De veertigdagentijd begint traditiegetrouw met de viering op de Aswoensdag. Dit jaar valt
Aswoensdag op 17 februari. Al verscheidene jaren vieren we deze dag in oecumenisch
verband, samen met de H. Familiekerk. We markeren het begin van de vastentijd, van de
veertigdagentijd, tijd van bezinning, tijd van inkeer – en gaan op weg naar Pasen.
Vanwege de huidige omstandigheden kunnen we niet samen in één kerk vieren.
Daarom kiezen we voor dezelfde aanpak als bij de oecumenische dienst in januari.
Pastor Wielzen en ds. Martine Nijveld hebben samen een liturgie voorbereid. Deze zullen we
in beide kerken vieren. In de H. Familiekerk zal pastor Duncan Wielzen voorgaan. En in de
Bergkerk wordt deze dienst geleid door ds. Martine Nijveld. De opname van deze dienst
wordt om 19.00 uur gemaakt. U kunt op dat moment óf later meevieren via de livestream of
via de kerkomroep.

Medewerkers:
voorganger: ds. Martine Nijveld
Organist/pianist: Warner Fokkens
Ouderling van dienst: Aaltje Visser
Lector: Anje Broekman
Koster: Leonore Brons
Liturgische schikking: Gerdie van der Kolk
Camera/livestream: Theus van den Broek

Muziek: over lied 806 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’
Welkom (door de ambtsdrager van dienst)
Bemoediging
ambtsdrager:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft
Inleidende woorden bij Aswoensdag en bij het thema ‘De steppe zal bloeien’
Woorden van verbondenheid
Gebed om ontferming, waarbij op het orgel een verstild kyrie klinkt:
V.
God van ontferming, zie naar ons om
en kom ons bevrijden.
A.
Dat wij volstromen met levensadem
en schreeuwen eindelijk geboren.
V.
A.

V.
A.

God van genade, raak ons aan
met de zachte adem van uw Geest.
Dat wij volstromen met levensadem
en lachen eindelijk geboren.
God van mededogen, leef mee met ons
en herschep in ons uw levenwekkende kracht.
Dat wij volstromen met levensadem
en weten eindelijk geboren.

Eerste lezing: Joël 2:12-18 (gelezen door de lector)
Zo spreekt God de Heer:
“Keer nu terug tot Mij met heel je hart en begin te vasten,
te treuren en te rouwen. Niet 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. Misschien 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.
Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige
bijeenkomst. Breng 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.
Priesters, 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?”’
Dan zal de Heer het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk.
Woord van de Heer
Allen: Wij danken God.
Tussenzang: ‘Een mens te zijn op aarde’, vers 1, 4 en 6 (Liedboek 807/Gezangen voor Liturgie 433)
vers 1: meezingcouplet voor thuis
vers 4: gereciteerd (door voorganger)
vers 6: meezingcouplet voor thuis
Een mens te zijn op aarde
is eens voorgoed geboren zijn
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.
De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.
Evangelielezing Matteüs 6,1-6.16-18 (gelezen door de lector)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“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.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars
die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet.
Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug,
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is.
En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
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.”
Zo spreekt de Heer
Allen: Wij danken God
Meditatie
Ritueel van verlangen - Gebed bij de as
Eeuwige, Levende, U die geslagen mensen balsemt met helende kracht, en verworpenen doet
opstaan uit vertwijfeling en angst: gedenk ons allen in uw barmhartigheid, schenk leven aan
onze ziel en sterk ons met scheppingskracht. Dat wij uw stem verstaan en, erdoor geleid,
opnieuw gaan bloeien, opnieuw gaan leven, onder uw adem, met uw Geest. Amen.
Tekst van hoop op weg naar Pasen:
‘Ontvang de scheppingskracht van de Eeuwige; je zult bloeien!’
Lied: ‘De steppe zal bloeien’ (improvisatie)
(Liedboek 608 // Gezangen voor Liturgie 591)
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht – de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen stralen,
dorstigen komen en drinken. De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw, tot aan de einden der aarde
een voor een, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen. Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan, en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond. En wij zullen horen
en wij zullen opstaan, en lachen en juichen en leven.

Dankgebed
Voorbede: ‘Groter dan ons hart’ (Gezangen voor Liturgie 448)
Voorganger: gebedsteksten
Ouderling: refrein
Ondertussen klinkt zachte pianomuziek
Gij die geroepen hebt "licht" en het licht werd geboren,
en het was goed het werd avond en morgen
tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt "O mens" en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe, dat ik nog leef.
Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.
Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.

- Refrein

Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor Uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

- Refrein

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt.
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat ons ziel vervult,
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede,
dat sinds mensenheugenis ons roept.
- Refrein
Verhaast de dag van Uw gerechtigheid,
zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, nu nog verdeelde mensen,
in uw stad verzameld zijn, in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.
Gedenk Uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn. - Refrein

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 de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Zegen (met gesproken ‘Amen’ door mensen in de kerk en thuis)
Slotlied: ‘Als God ons thuisbrengt…’ (Liedboek 126a // Gezangen voor Liturgie 126-I)
Refrein:

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde.

- Refrein

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

- Refrein

Een gift voor ons vastenproject is van harte welkom. Wat dit project is wordt tijdens de dienst verteld
en/of leest u later in de week (met bijbehorend rekeningnummer) op de wijkgroet.
Kindernevendienst in de 40 dagentijd
Ook met de kinderen gaan we op weg naar Pasen. Begin februari was er een overleg met de leiding
van de kindernevendiensten van onze beide kerken. Daar hebben we nagedacht over hoe we deze
tocht samen met de kinderen kunnen gaan. Het volgende plan werd daar geboren: voor elke zondag
maakt één iemand van de leiding een filmpje dat naar diverse kinderen en hun
ouders/verzorgers/grootouders wordt gestuurd. In dit filmpje wordt het verhaal van de zondag verteld
én een aanzet gegeven voor een creatieve verwerking.
Mocht u buiten deze directe doelgroep vallen, maar het toch leuk vinden om dit filmpje te ontvangen?
Laat het dan weten door een mail te sturen naar me.nijveld@ziggo.nl
We hopen natuurlijk ook regelmatig foto’s te krijgen van deze kindernevendienst thuis, van
luisterende of knutselende kinderen, of van het resultaat van hun creativiteit. Ook deze foto’s kunnen
gestuurd worden naar me.nijveld@ziggo.nl. We laten ze graag zien via de livestream en/of plaatsen ze
in de eerstvolgende wijkkrant.

