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Van harte welkom in de Driekoningenkapel 
We beginnen deze Veertigdagentijd met een viering in de 
Driekoningenkapel, een moment van bezinning op ons leven en 
geloven en op de kwetsbaarheid van het leven, o.a. gesymboliseerd 
door het askruisje. We lezen uit de profeet Amos en uit het 
Evangelie volgens Matteus (over bidden, vasten en geven, de drie 
hoofdthema’s bij de Veertigdagentijd, dit jaar onder het thema “7 
weken anders leven”). Het is ook mogelijk om in deze viering een 
askruisje te halen (in de handpalm of voor wie dat wil op het 
voorhoofd). 
Bij de uitgang zal de collecte gehouden.  
We hopen op een goede viering met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Klaas van Marle  
koster: Bert van der Haar 
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Klokken worden geluid 
 
Orgelspel 
 
De tafelkaarsen worden aangestoken 
we zingen daarbij Lied 139d ‘Heel het duister’  (3x) 

 

 
Openingsgebed 
 
o. Nu de avond valt, 
a. LAAT UW LICHT ONS LEIDEN! 
o. ontvonkt de vlam van uw nabijheid, 
a. LAAT UW LICHT ONS LEIDEN! 
o. een vuurkolom het duister door 
a. LAAT UW LICHT ONS LEIDEN! 
o. en van de nieuwe dag ons teken. 
a. LAAT UW LICHT ONS LEIDEN! 
o. In de lichtkring van uw liefde verzameld, 
a. LAAT UW LICHT ONS LEIDEN! 
o. nu hier de avond valt, 

zingt ons de stilte uw naam ter eer. 
a.    LAAT UW LICHT ONS LEIDEN! 
 

Inleiding op de viering 
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Gedicht         Aswoensdag,   van Andries Govaart, (uit: Continuo) 
 
 

Dat wij weer weten, 
dat wij gemaakt zijn, 
genomen, gevormd, 
uit stof van de aarde. 
 
Dat wij weer weten, 
dat Gij uw adem 
ons hebt geschonken; 
adem in ons. 
Adem in ons, 
breekbaar en broos, 
kruiken van aarde, 
dat wij weer weten, 
dat Gij ons vormt. 
 
Dat wij weer weten 
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten, 

dat wij verwant zijn: 
rotsen en gras, 
mensen en lucht, 
sterren en zaad, 
nijlpaard en musje. 
 
Dat wij weer weten, 
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten, 
dat wij weer keren, 
terug in het stof. 
 
Dat wij weer weten, 
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij ons voegen 
in het werk van uw  
handen. 

  
 

Lied 536: 1, 2, 3. “Alles wat over ons geschreven is” 

 
 

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. 
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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. 
 
Lezing uit de profeten: Amos 5: 6-15 
 

 

6Zoek de HEER en leef! Anders zal Hij als een vuur woeden in het 
land van Jozef, de vlammen zullen Betel verteren, en er zal niemand 
zijn om te blussen. 7Want jullie veranderen het recht in alsem en 
vertrappen de gerechtigheid. 

8De maker van de Plejaden en van Orion, 
Hij die de diepe duisternis in morgenlicht verandert en de 
dag tot nacht verduistert, 
Hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over 
de aarde – zijn naam is HEER. 
9Met zijn verwoestende bliksem treft Hij de sterken, hun 
vestingen worden vernietigd. 

10Jullie haten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie 
verafschuwen hen die de waarheid spreken. 11Jullie vertrappen de 
zwakken en eisen een deel van hun graan op. Daarom: huizen van 
steen hebben jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen; prachtige 
wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van 
drinken. 12Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie 
zonden: jullie keren je tegen de onschuldigen, jullie nemen 
steekpenningen aan, jullie onthouden de armen in de poort hun 
recht. 13Wie verstandig is zwijgt in deze tijd, want het is een kwade 
tijd. 
14Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal 
de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals 
jullie altijd zeggen. 15Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat 
er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de HEER, de 
God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er 
overgebleven zijn van Jozefs volk.  
 
Lied 859: 1, 2 
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2 Doorgang hebben wij ontzegd 
 aan wie wilden leven, 
 mensen keer op keer ontrecht, 
 steen voor brood gegeven, 
 God, blijf Gij / toch nabij: 
 dat Gij ons verleden 
 nieuw herschrijft met vrede! 
 
Stilte 
 
We horen woorden van Jezus (uit Matteüs 6) 
…3Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet 
weten wat je rechterhand doet. 4Zo blijft je gift in het verborgene, en 
jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
 
….als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, 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. 
 
….als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 
18zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die 
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in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je 
ervoor belonen.. 
 
Lied 833   “Neem mij aan zoals ik ben”  (we zingen dit 4x) 

 

 

 
 
Enkele woorden bij de lezingen 

 
 

Stilte 
 

 
Muziek 
We nodigen je uit om dat waar je last van hebt en waar je het liefst 
van af wil op een vel papier te schrijven. Om dat aan God toe te 
vertrouwen. Van dit briefje maak je een prop, want de inhoud is niet 
voor mensenogen bedoeld.  
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Tijdens de muziek worden de briefjes opgehaald om te worden 
verbrand: ‘mijn gebed worde als reukwerk voor uw aangezicht’ 
(Ps.141:2). 
 
 

Gebed 
 
 

Askruisje  
 

Wat voorbij gaat is al het stof 
dat wij doen opwaaien: 
de show, de luchtverplaatsing 
het soortelijk gewicht van zaken doen 
de uitverkoop van de aarde 
en al wat ze bevat en draagt 
Wat voorbij gaat is de as 
van wat wij verbranden: 
onze schepen van vriendschap 
de boom van goed en kwaad 
het politiek bedrijf 
om ieders welzijn 
en al wat God ons leert 
 
Wat voorbij gaat is het zand waarop wij bouwen: 
de eer, de roem, 
de macht van het getal 
de kunst van het vernietigen 
een cultuur zonder ziel 
en al wat op het scherm komt 
 

 De as zal ons tekenen, 
 met een kruis, teken van hoop:  
 ook daar bleek God niet te ontbreken. 

Want wat blijft is de Ene en Eeuwige 
oorsprong en bestemming. 
Wat blijft is zijn Liefde 
barmhartig en veelzijdig 
Wat blijft is zijn Woord in ons midden 
zijn geest in ons hart. 
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Lied 900 “Nada te turbe”  
We lopen tijdens het lied naar voren om een askruisje in onze 
handpalm te ontvangen of op het voorhoofd voor wie dat wil. 

 
(Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt, zal niets je ontbreken. 
Niets zal je deren, niets je benauwen. Heb genoeg aan God!) 
 
Stilte 
 

Luthers avondgebed (gezamenlijk) 
 

v Heer, blijf bij ons,  
 want het is avond en de nacht zal komen. 
 Blijf bij ons 
a en bij uw ganse kerk 
 aan de avond van de dag,  
 aan de avond van het leven 
 aan de avond van de wereld. 
v Blijf bij ons 
a met uw genade en goedheid 
 met uw troost en zegen 
 met uw Woord en Sacrament. 
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v Blijf bij ons 
a wanneer over ons komt 
 de nacht van beproeving en van angst 
 de nacht van twijfel en aanvechting 
 de nacht van de strenge, bittere dood. 
v Blijf bij ons 
a in leven en sterven 
 in tijd en eeuwigheid.  
 Amen 
 

 

Lied 538: 1, 2, 3, 4.  “Een mens te zijn op aarde” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 
3  
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 

 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan.

 
 
Zegenbede 
 

v. Dat onze handen zich blijven openen voor God 
 en voor elkaar. 
a.   DAT ONZE VOETEN DE WEG VAN DE VREDE GAAN. 
v. Dat onze mond woorden vinden die helen en troosten, 
a. DAT GODS LICHT ONS HART OMSTRAALT. 
v. Daartoe zegene ons de eeuwige God, 
 de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
a. AMEN. 
 
 
Wij verlaten hierna in stilte de kapel. 
 
 
 
Bij de uitgang wordt de collecte voor de voorjaarszending gehouden 
 
 
 
 
In het gasthuis (de ruimte aan de andere kant van de hal) is het 
mogelijk om elkaar nog te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 
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