Oecumenisch Meditatief Avondgebed 2 maart 2022
Thema:
Aswoensdag: dag van berouw
Voorganger:
Jurgen van der Ent

Aanhef (blz. 12):

Wees hier aanwezig

Welkom
Welkom bij deze viering, bij dit oecumenisch meditatief avondgebed in
de traditie van Taizé.
In eenHet is vandaag Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd,
de vastentijd tot Pasen. Vandaag op Aswoensdag, de eerste dag van de
vastentijd komen mensen naar de kerk voor een askruisje. As is allereerst
teken van rouw en berouw.
Maar vandaag maakt deze viering ook onderdeel uit van de week
‘Deventer bidt voor Oekraïne’ waarbij we stilstaan bij de
oorlogshandelingen en het daarmee samenhangende leed in Oekraïne.
En dat in vieringen door de hele week heen en in verschillende kerken.
Nu hier, over een half uur in de Lebuïnuskerk en om 20:00 uur in de
Koningskerk.
Laten we nu niet de moed verliezen en de vrede verwelkomen die ons
erfdeel is.

Lied nr. 108:

Frieden, Frieden

Inleiding op het thema
Aswoensdag: dag van berouw. In de bijbel lezen we herhaaldelijk hoe
mensen die rouwen of berouw hebben zich as op het hoofd strooien.
Maar as is ook teken van nieuw leven. Het afbranden van de stoppels op
akkers maakt de grond vruchtbaar.
De as van Aswoensdag is afkomstig van de verbrande en gezegende
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palmtakjes van palmzondag van het voorgaande jaar. De takjes worden
verbrand om tot teken te worden van dood en nieuw leven.
De Bijbellezing van vanavond sluit aan bij de liturgische lezingen van
Aswoensdag. Kernwoorden daarin zijn rouw, berouw, bekering en
verzoening: een oproep tot zelfreflectie, stil worden, stilstaan bij wat er
in je hart leeft. En jezelf afvragen wat je daarop gaat doen.
Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een
kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw
voor hun begane zonden.
Ik nodig iedereen die dit wil uit, zichzelf straks tijdens de stilte, as op het
hoofd te strooien of een askruisje op het voorhoofd te tekenen.

Lied nr. 145:

Herre visa mig vägen

Lezing uit het boek van de profeet Joël.: 2: 12 –19 (WV)
Maar ook nu nog – godsspraak van de HEER: ‘Keer u om naar Mij met
heel uw hart, vastend, wenend en rouwend.’
Scheur uw hart en niet uw kleren, keer u om tot de HEER uw God, want
Hij is genadig en barmhartig, toegevend en vol liefde, en Hij heeft spijt
over het onheil.
Wie weet, zal Hij omkeren en krijgt Hij spijt, en laat dan zegen achter
zich, een huldigingsoffer en een plengoffer voor de HEER uw God!
Blaas de bazuin op de Sion, kondig een heilige vastentijd af, roep een
plechtige samenkomst bijeen.
Verzamel het volk, beleg een heilige bijeenkomst, breng de oudsten samen
en verzamel ook de kinderen en zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer
verlaten en de bruid haar bruidsvertrek.
Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, die de dienst van de
HEER verrichten, wenen en zeggen: ‘Spaar uw volk, HEER, laat niet met
uw erfdeel spotten, laat de heidenen het niet overheersen.
Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God?’

Lied nr. 77:

God, U bent liefde
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Overdenking
“Waar is hun God?” Waar is God? Deze week lijkt God soms ver weg.
In oorlog situaties kunnen mensen verharden, bevolkingsgroepen tegen
over elkaar uitgespeeld worden, zwart/wit worden gedacht. En dat
gepaard gaande met excessief geweld en vele bijkomende schade aan
gebouwen, infrastructuur en vooral aan mensen.
Maar wij zijn mensen, mensen van God, uniek ik wie wij zijn. En dat er
geen ander is, dan je naaste. En “heb je naaste lief als jezelf”. Als we deze
grondslag van het evangelie uit het oog gaan verliezen, wie zijn wij dan?
Op Aswoensdag komen we tot berouw en inkeer. Zijn wij de ‘goeien’?
Hebben wij de waarheid in pacht? Mogen wij oordelen over anderen?
Neem al deze vragen mee als je straks bedenkt dat je uit stof bent
geboren en tot stof zult wederkeren. De as doet ons ook herrijzen, het
oude is voorbij en het nieuwe gloort.
Laten we hoop houden en veel bidden. Samen of alleen. Het geweld
moet stoppen!
Sluit ik af met de meditatie Oorlog & Vrede:
Oorlog
niemand wil het
Oorlog
we begrijpen niet waarom
en al helemaal niet
waarom met zo veel geweld

Vrede
in het klein is het soms al lastig
als dat wat de ander wil of doet
niet is
wat wij willen of doen

Oorlog
iedereen een verliezer

Vrede
het is hard werken
voor iedereen
overal

Vrede
we verlangen er allemaal naar

God zegene ons werk
altijd en overal

Lied nr. 67:
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Blijf met uw genade bij ons

Voorbereiding
In de komende veertig dagen bereiden wij ons voor op de viering van de
dood en opstanding van onze Heer. Wij worden opgeroepen tot inkeer,
vasten en gebed, tot het lezen en overwegen van Gods Woord en tot
werken van liefde en barmhartigheid. Zo worden wij bemoedigd om de
duivel en het kwade te weerstaan.
Laten we dan onze weg naar Pasen beginnen met het teken van de as en
ons buigen voor de Heer onze God, die ons geschapen en verlost heeft.
Mag deze as die wij tot teken van boete en berouw over ons hoofd
uitstrooien, ook teken zijn van zegen en genade.

Stilte (voor inkeer en verstilling)
AS-TEKENING
Kruisteken aanbrengen op voorhoofd
• “Bedenk dat je stof bent
en tot stof zult weerkeren…“
• Tekening –
• “… maar in Christus ben je een nieuwe schepping:
het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. “
• Tekening |
• Amen
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Voorbeden met acclamatie nr. 138: Gospodi pomilui (Heer ontferm U)
• God van de vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog die is
losgebarsten in Oekraïne, wenden wij ons tot U.
Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen en samen
zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.
Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig
zijn. Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.
Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt om uw vrede te
ontvangen en uit te dragen.
Laten we samen bidden zingen…
• God van liefde en barmhartigheid,
met lege handen sta ik voor U. Onmachtig ook, nu het ene land het
andere binnenvalt. Mijn longen zitten vol lucht om woorden te
schreeuwen, maar mijn mond kan alleen het woord ‘vrede’ vormen.
Ik ben bang meegesleept te worden in een verharde maatschappij
waarbij het individu niet meer telt.
Laat mijn tot inkeer komen en zien ik uit stof ben en tot stof zal
wederkeren en dat het as-teken staat voor nieuw leven.
Help mij om mijn vijanden te zien als mijn naasten. Geeft mij kracht
om uw boodschap van liefde door te geven en vrede te planten in
deze onrustige wereld.
Laten we samen biddend zingen…
• (ruimte voor eigen gebed)
…
Laten we samen biddend zingen…
• God van vertrouwen,
luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn
uitgesproken maar op onze lippen branden
Laten we samen biddend zingen…
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Onze Vader
Laten we dan samen het gebed uitspreken dat Jezus ons heeft geleerd:
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 aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

Lied nr. 68:

Christe Salvator

Avondzegen:
Moge de Heer ons allen zegenen die door stof en as zijn aangeraakt en
ons in deze Veertigdagentijd begeleiden met zijn genade
zodat we met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren.
Hij wende zijn aangezicht tot ons en geve ons vrede.
Vrede voor ons en alle mensen in Oekraïne.
Vrede in de harten van de leiders die uit zijn op oorlog.
Vrede voor iedereen.

Slotlied nr. 78:

Amen

Opruimlied nr. 49:

Da pacem cordium (kanon)
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