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inleiding op het avondgebed: 

uitzien naar bevrijding 
Vespers: bijeenkomsten in een sfeer van bezinning en meditatie. Avondgebeden. 

Stilte. Met als doel de weg terug naar God te gaan. In te keren in jezelf. Te luisteren 

naar je hart, waar de goddelijke vlam nooit dooft. 

De vespervieringen in de Adventstijd van 2019 maakten verschillende mensen blij. 

Iemand zei: ‘ik ben van het begin af aan naar de vespers gekomen en ik hoop dat nog 

lang te blijven doen.’ Iemand anders: ‘ik heb een moeilijke tijd achter de rug – maar 

nu vind ik hier rust en warmte.’ 

 

Dit jaar vindt u ook de liturgie voor Aswoensdag in dit boekje. We vieren Aswoensdag 

en de vespers in de Stille Week dit jaar in het Pauluscentrum. 

 

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Aswoensdag is het begin van de reis naar 

Pasen. We zetten de vesper die dag in met een bezinning op het thema bevrijding. 

Wat is bevrijding? Waarvan willen wij bevrijd worden? Kunnen we onszelf bevrijden? 

Zien we uit naar bevrijding, zoals Nederland en heel Europa in 1945 uitzagen naar 

bevrijding van het nationaalsocialisme en de Duitse bezetting? 

In de Stille Week gaan we het laatste stukje van deze reis. 

 

Op Aswoensdag heeft natuurlijk een ritueel met de as van de palmpaastakken van 

vorig jaar een plek. 

 

Bij de uitgang kunt u een gave doen voor Stichting De Hoop: een stichting die mensen 

helpt zich te bevrijden van hun verslaving en andere (geestelijke) problematiek. 
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liturgie voor de viering 

van het avondgebed 

op Aswoensdag en in de Stille Week 
 

… stilte … 
 

Lied: ‘Wij gaan de nacht door, het duister’ (t. Luis Rosales en psalm 42,2-3,  

m. Jacques Berthier; Liedboek 895) (driemaal) 

 
 

vg God, ik verlang naar u, 

  zoals een hert verlangt naar helder water. 

  Met heel mijn hart verlang ik naar u, 

  u bent de God die leven geeft. 

 

De twee tafelkaarsen worden aangestoken aan het licht van de paaskaars. 

 

Lezing / verhaal: 

woensdag 26 februari Joël 2,12-14; Matteüs 6, 19-21.25 

zondag 5 april  Matteüs 21, 1-11 

maandag 6 april  Exodus 14, 5-14 

dinsdag 7 april  ? 

woensdag 8 april  1 Korintiërs 3, 16-23 

 

… stilte … 

 

What is the guilt of the innocent? 

When does it begin? 

It begins when he – calmly and with hanging arms 

shrugging his shoulders, standing aside, 

the coat buttoned up 

lighting a cigarette saying:  

 One can't do anything. 

Look, there begins the guilt of the innocent. 
 

(Tekst op de muur van de kerk in Nes Ammim, Israël) 
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Wat is de schuld van de onschuldige. 

Wanneer begint zoiets? 

Het begint als hij – kalm en met de armen losjes  

naast zijn lichaam, zijn schouders ophaalt en 

terzijde staat, 

zijn jas dichtgeknoopt, 

een sigaret opsteekt, terwijl hij zegt:  

 Je kunt er niets aan doen. 

Kijk, daar begint de schuld van de onschuldige. 

 

 
Lied voor Aswoensdag: ‘Wij die met eigen ogen…’ (t. Huub Oosterhuis, 

 m. ‘Ik wil mij gaan vertroosten’; Gezangen voor liturgie 553)  
 

  

 

Lied voor de Stille Week: ‘Wij zagen hoe het spoor van God’(t. Michel Scouarnec,  

vert. Andries Govaart, m. Jo Akepsimas; liedboek 1000) 

5 april: vers 1+2; 6 april: vers 1+3; 7 april: vers 1+4; 8 april: vers 1+5 
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In mij is het donker, maar bij u is er licht. 

 

Gebeden 

vg Eeuwige, onze God, in de stilte zoeken wij U.  

allen Wees ons nabij. 

vg Kom wonen in de ruimte van ons hart. 

allen Wees ons nabij. 

 

De voorganger spreekt enkele gebedsintenties uit. Elke gebedsintentie wordt besloten 

met de acclamatie: (t. Kris Gelaude, m. Arnout Malfliet, uit: ‘woestijnlied’) 

 

Hierna kan ieder die dat wil hardop of in stilte een eigen gedachte toevoegen en 

daarbij een kaarsje aansteken. 

 

Op Aswoensdag kan hierna ieder naar voren lopen en met de vinger een kruis tekenen 

met as in de schaal of op het wilgenkruis, of kan bij zichzelf een askruisje op het 

voorhoofd tekenen. 

 

 

Tenslotte zingen we het ‘Onze Vader’:     (m. Willem Vogel; Liedboek 369b) 
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… stilte … 

 

Hymne: ‘God roept de mens op weg te gaan’ 

(t. Henk Jongerius, m. Este’s Psalter 1592; Liedboek 542) 

 

Zegenbede 

  vg Eeuwige God, zegen en behoed ons, 

  allen doe uw aangezicht over ons lichten, wees ons genadig 

  vg en geef de wereld vrede. 

  allen Amen. 

 

Muziek 

 

Collecte in de Stille Week bij de uitgang: voor stichting De Hoop 
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Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Dan kan het opnieuw gebruikt worden.  

Na afloop van het avondgebed op woensdag 8 april mag u het meenemen. 

 

 

Voorgangers en musici in deze avondgebeden: 

 

woensdag 26 februari Gerda van Vilsteren, Simon Drost; Dinie Jager 

zondag 5 april       Gerda van Vilsteren; Erik van Veelen 

maandag 6 april  Lieske Duim; Simon Drost 

dinsdag 7 april  Cees Otte; Simon Drost 

woensdag 8 april  Linda de Wals; Erik van Veelen 

 

Wie materiaal zoekt om deze Veertigdagentijd bewust te beleven kan terecht op 

https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/materialen. Daar is onder andere een  

gratis veertigdagenkalender aan te vragen. 

 

 
Ik weet niet meer hoe hier uit te komen.  

God, wees genadig en help.  

Of ik leef of sterf,  

ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God. 
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Afbeeldingen  op pag. 1, 5, 7, 10 en 11  uit:  

Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in gevangenschap. Werkschrift 2019-2020. Uitgegeven 

door De Roos van Culemborg, onder redactie van Rieks Hoogenkamp en Rien Wattel.  

Op 9 april 2020 (witte donderdag) herdenken wij dat 75 jaar geleden de Duitse theoloog 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1045) is terechtgesteld.  
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