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Van harte welkom in deze viering op aswoensdag. 
 
Deze dag markeert het begin van de 40 dagentijd, de tijd van inkeer 
en bezinning op weg naar hét grote feest van Pasen waarin we de 
opstanding van Christus vieren. 
Dat we op deze avond een askruisje in onze hand of op ons 
voorhoofd plaatsen is een zichtbaar en voelbaar teken dat we willen 
inkeren en ons omkeren naar de Levende. 
Laat de as een teken zijn dat we hoewel we als mensen broos en 
vergankelijk zijn mogen leven vanuit de nieuwe toekomst ons in 
Christus gegeven. 
Dit jaar staan de zeven werken van barmhartigheid die in Matteus 25 
beschreven staan centraal in de tijd voorafgaande aan Pasen.  
En daarmee komt de nadruk meer dan in andere jaren wellicht 
vooral op het lijden te liggen, Christus lijden en het lijden van 
mensen. 
We wensen elkaar een gezegende viering toe! 

Ds Wijke Greydanus 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Ab Ribbers 
koster: Bert van der Haar 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, (J.S.Bach) 
 
-  Begroeting door de ouderling van dienst 
 
- Aansteken van de kaarsen  
 
- Orgelspel: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, (J. Pachelbel) 
  
                
Bemoediging 
 
v:  God kom mij te hulp 

g:  HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN. 

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

g   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g:  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

 
 

Lied 130a 
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2 Ik hoop op God de Heer en wacht 

het woord dat Hij zal spreken. 
Al loopt het naar de middernacht, 
ik volg zijn heilig teken. 
Mijn hart is in de donkerheid 
een wachter die het licht verbeidt, 
een wachter op de morgen. 

  
3 Hoop, Israël, op God de Heer 

die rijk is aan genade. 
Want Hij verlaat u nimmermeer, 
al kiest gij ook ten kwade. 
Hij leidt u door de woestenij 
en maakt gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden. 

 
v: De vrede van de Heer is met u. 
g: OOK MET U IS DE HEER 
 
Gebed van de dag 
 
Gij, die alles lief hebt wat bestaat 
en die vergeving schenkt 
als wij ons tot U wenden, 
herschep ons hart, o God, 
dat wij bereid zijn 
niet alleen te bekennen 
waar wij falen en wat onze fouten zijn, 
maar ook ernst te maken 
met de blijdschap 
om uw eindeloze genade 
en opleven, telkens opnieuw. 
Amen. 
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Schriftlezing: Matteus 25: 31-46 
 
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in 
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke 
troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en 
zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen 
van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, 
de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich 
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel 
aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor 
jullie bestemd is.  
3 

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie 
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 
ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten 
mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de 
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u 
hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken 
gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en 
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij 
gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 
gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: 
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten 
van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  
 

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie 
zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat 
bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en 
jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te 
drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was 
naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis 
en jullie bezochten mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of 
naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?”  
 

En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een 
van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook 
voor mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, 
de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 
 
 
l.   Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.  WIJ DANKEN GOD. 
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Lied 561 

 
2 Hoe achtloos in ons midden wordt 

het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 

  
3 De minsten van de mensen zijn 

daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 

  
4 O liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

  
5 opdat ook wij o Heer U niet 

verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Orgelspel: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, (J.G Walther) 
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Gebed over de as 
 
Het teken van het askruisje: 
 
‘Hoe breekbaar je ook bent, open je hart en keer je tot God en leef in 
zijn liefde’. 
 
Slotgebed 
 
Lied 536 

 
2 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. 

  
3 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. 

  
4 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. 
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Zegen 
 
Orgelspel: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, (M. Reger) 
 
 
 


