Oecumenisch Meditatief Avondgebed – 14 februari 2018
Thema:

Aswoensdag en Valentijn:
dag van berouw en verzoening uit liefde

Opening: Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, wees onze Heiland.
Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. Dat wij herleven.
Welkom en inleiding op het thema:
Welkom bij deze viering, bij dit oecumenisch meditatief avondgebed in de traditie van Taizé.
Het is vandaag Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd, de vastentijd tot Pasen.
Maar het is ook Valentijnsdag. Voor m’n gevoel staan die twee haaks op mekaar, zeker door
alle commercie rond Valentijnsdag. Toch heeft het een link: zonder liefde, en dan met name
Gods liefde, is Aswoensdag een bodemloze put.
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. 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 palmtakjes van
palmzondag van het voorgaande jaar. De takjes worden verbrand om tot teken te worden
van dood en nieuw leven.
In de Bijbellezingen van vanavond sluit ik 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.
Daarnaast lezen we een gedeelte uit Psalm 27. David, de schrijver wordt aan alle kanten
belaagd door mensen die hem kwaad willen doen. Hij zit in de knel. Het doet hem zijn
diepste verlangen uitspreken: Hij wil wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn
leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel. Zijn
nabijheid te zoeken.
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 129: Iepenje my foar jo goedens
Lied 23: Oculi nostri ad Dominum Jesum

De eerste lezing komt uit het boek van de profeet Joël.: 2: 12 –19 (WV)
12 Maar ook nu nog – godsspraak van de H E E R:
‘Keer u om naar Mij met heel uw hart,
vastend, wenend en rouwend.’
13 Scheur uw hart en niet uw kleren,
keer u om tot de H E E R uw God,
want Hij is genadig en barmhartig,
toegevend en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.
14 Wie weet, zal Hij omkeren en krijgt Hij spijt,
en laat dan zegen achter zich,
een huldigingsoffer en een plengoffer voor de HE E R uw God!
15 Blaas de bazuin op de Sion,
kondig een heilige vastentijd af,
roep een plechtige samenkomst bijeen.
16 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.
17 Laat tussen de voorhal en het altaar
de priesters, die de dienst van de HE E R verrichten, wenen en zeggen:
‘Spaar uw volk, HE E R,
laat niet met uw erfdeel spotten,
laat de heidenen het niet overheersen.
Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God?’
Lied 67: Bleib mit diener Gnade bei uns
De tweede lezing is uit Psalm 27: 4-9
Ik vraag aan de Heer één ding,
Het enige wat ik verlang:
Wonen in het huis van de Heer
Alle dagen van mijn leven,
Om de liefde van de Heer te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
Hij laat mij schuilen onder zijn dak
Op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
Daarom heft zich mijn hoof
Fier boven de vijanden rondom mij,

Ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
Ik wil zingen en spelen voor de Heer.
Hoor mij, Heer, als ik tot u roep,
Wees mij genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken,
Verberg uw gelaat niet voor mij,
Wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest,
Verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
Lied 77: Toi, tu nous aimes
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

Voorbede met acclamatie lied 70: Heer ontferm U
Gebed van Efraïm de Syriër:
“Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor de geest van traagheid, moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.
Maar geef mij, Heer, de geest van reinheid, nederigheid en liefde.
Ja Heer, doe mij mijn eigen fouten zien en niet mijn broeder veroordelen.
Want U bent gezegend in de eeuwen der eeuwen, Amen.”
Slotgebed

God, Gij kent en bemint ons
en zult ons aanvaarden
in al onze zwakheid
als wij U oprecht zoeken.
Wij danken U
voor Jezus, uw Zoon,
die omwille van ons
mens is geworden,
en vragen U:
dat wij zijn gerechtigheid mogen leren
en zijn liefde voor mensen gestalte geven
bij alles wat we doen,
in de veertig dagen die komen
en heel ons leven.

Responslied 39: O Christe, Domine Jesu
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.
Lied 78: Amen

