Orde van dienst
Aswoensdag 6 maart 2019
Woorddienst
Thema: Samen
Voorgangers: Aarnoud van der Deijl
en Clementine van Polvliet
m.m.v. Arjen Noordzij, vleugel
VOORBEREIDING
In de kerkzaal zijn we stil en luisteren naar inleidende muziek
Als de bijbel wordt binnengedragen, gaan we staan en zingen :
Vasthouden en loslaten
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We zijn stil, de klok slaat tien keer
De bijbel wordt neergelegd en de kaarsen worden aangestoken
We zingen als openingslied: NLB 695 /

2 Raak met uw Adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw Kind.

4 Geest, vol van hemelse klaarheid,
geef mij een helder zicht
op wie vriendschap vragen,
aan elkaar toegedicht.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en a1 mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand!

5 Heer, raak mij aan met uw Adem,
Geest die mij zingen doet.
Waar U mij nabij bent
vind ik hier vaste voet.

We gaan weer zitten
Beginwoorden:
v:Wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest,
a:

amen

Welkom en inleiding op de dienst
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Kyrië Wees hier aanwezig
Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.

Wees hier aanwezig
Stem die roept:
doe recht aan wie lijden en niet leven.
Keer ons om naar U toe
Wees hier aanwezig
Kracht tot bevrijding
voor wie niet gezien worden.
Keer ons om naar U toe
Wees hier aanwezig
Vuur van verlangen naar recht en vrede.
Keer ons om naar U toe
Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt Licht,
Stem, Kracht, Vuur,
dat wij worden mens - medemens - naaste.
Keer ons om naar U toe
Uit: Solidaridad liturgiemap 2010,
www. Solidaridad.nl
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Bij de palmtakjes
Zoals struiken gesnoeid worden
hebben wij palmtakken verbrand
om ruimte te maken voor nieuwe groei,
om door de saaiheid van de grijze winter
de ontluikende kleur van de lente te zien,
om kleine schoonheid te ontdekken
in de natuur, in mensen,
erbij stil te staan, ons erover te verwonderen
en nog meer: te waarderen.
Zegen dit moment,
zegen ons God, Eeuwige,
om kleur te geven aan ons leven
aan de wereld om ons heen,
om elkaar tot zegen te zijn,
mensen op weg naar Pasen.

ROND HET WOORD
Groet:
v: Vrede met u allen!
a: Vrede voor heel de wereld!
Gebed bij de opening van de Schrift
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Schriftlezing: Genesis 2:4b-7, 18-25
In de tijd dat God, de EEUWIGE, aarde en hemel maakte, 5groeide er op
de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten,
want God, de EEUWIGE, had het nog niet laten regenen op de aarde, en
er waren geen mensen om het land te bewerken; 6wel was er water dat uit
de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7Toen maakte God,
de EEUWIGE, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem
levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
18

God, de EEUWIGE, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal
een helper voor hem maken die bij hem past. 19Toen vormde hij uit aarde
alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens
om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen
zou noemen, zo zou het heten. 20De mens gaf namen aan al het vee, aan
alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem
paste.21Toen liet God, de EEUWIGE, de mens in een diepe slaap vallen,
en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die
plaats weer met vlees. 22Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen,
bouwde God, deEEUWIGE, een vrouw en hij bracht haar bij de
mens. 23Toen riep de mens uit:
‘Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.’
24
Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich
hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
25
Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich
niet voor elkaar.
Lied: NLB 773 / JB 178 Van grond en vuur
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ein - de- lijk

mens zal

ik

zijn
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2e Schriftlezing: ‘Tegen de machteloosheid’

van Niek Schuman
(bij 2 Korinthiërs 4:6-11)

Midden in de nacht schijnt toch het licht,
het licht van Jezus Messias.
Broos is ons hopen en kwetsbaar ons geloof,
als een aarden kruik, o zo breekbaar.
Maar in onze zwakte voltrekt zich Gods kracht,
zijn wijsheid is het dwaze van het kruis.
Dus geraken wij wel vaak in het nauw,
maar het snijdt ons de adem niet af.
Ook zijn wij dikwijls verlegen om raad,
maar radeloos hoeven we niet te zijn.
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Zelfs worden wij soms heel heftig vervolgd,
maar nimmer ten diepste verlaten.
Al slaan de brutalen op aarde ons neer,
wij raken voor God nooit verloren.
Zo dragen wij voelbaar
de dood van de Heer in ons mee,
zo zal ook zijn leven
zich voelbaar in ons openbaren.
Midden in de nacht schijnt toch het licht,
het licht van Jezus Messias

Lied: NLB 322 TT 20 / P&P 196 Schriftlied
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Beeld meditatie

Overweging
Meditatieve muziek
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Inleiding op aswoensdag
Aswoensdag
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.
Het askruisje

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.
Andries Govaart,
uit Continuo, dec 2000

Ondertussen zingen wij
Taizé 20

Jezus U bent het licht in mijn leven

11

GEBEDEN EN GAVEN
gebeden, stil gebed
Onze Vader
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
Collectes:
1. (rood) Kerk in Actie: 40 dagenproject (ARK)
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2. (groen) Centraal kerkenwerk
3. De derde collecte is het Ark-offerblok bij de uitgang. Dat is bestemd voor
het eigen werk van De Ark – dus hard nodig. Deze 3e collecte kunt u ook per
periodieke automatische bankafschrijving doen – velen gingen u al voor!
Bankrekening NL50INGB0005561294 t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark
te Hoofddorp. Vermeld dan: ‘Oecumenische Ark-collecte’.
Tijdens de collecte worden de mededelingen geprojecteerd.
Intussen muziek.
AFSLUITING
Mededelingen en de bloemen gaan naar …………
We staan op voor het slotlied:
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2. Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen,
volheid is en nieuw begin.
Veertig dagen, weken, jaren......
3.Veertig jaren van een leven
zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij.
Veertig dagen, weken, jaren......
4.Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren......
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Zegenwens:
v:
a:

....in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
.

Komende vieringen:
10 maart Start van de Thema-cyclus:
Broeder- en zustertwist?

Woorddienst, Voorganger Aarnoud van der Deijl

De tekst van de preek kunt u gedrukt meenemen; hij staat in het lectuurrek
naast de keuken. Ook preken van vorige weken zijn daar te vinden.
Meer info: www.pghoofddorp.nl
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