
V: In ons hart en in ons huis 
A: de zegen van God. 
V: in ons komen en in ons gaan 
A: de vrede van God. 
V: in ons leven, op onze zoektocht 
A: de liefde van God 
V: Bij het einde en nieuw begin 
A: de armen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen. Amen

Woensdag 9, 16, 23 en 30 maart, 6 april Solidariteitsvieringen met 
sobere maaltijd. Aanvang 18 uur. Thema: Toewijding
Opgeven bij Esther Israel. @: eisrael@stekdenhaag.nl
13 april Taizéviering in de Lutherse kerk, nadere gegevens volgen

Kringviering in de Lukaskerk

Samen vieren in vrede

Woensdag 2 maart 2022

Aswoensdag

Toewijding



Welkom in deze viering

Het licht wordt binnengebracht en we zeggen
We ontsteken het licht:
voor elkaar, voor onszelf, voor deze wereld, voor God

ZINGEN:

GEBED OM VREDE

ZINGEN: lied 1005: 1,2,5



Schriftlezing Maria en Martha Lucas 10: 38-42
Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door 
een vrouw die Marta heette. 39Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer 
zitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta werd helemaal in beslag 
genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het 
U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij
moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je 
maakt je druk over zoveel dingen. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het
juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’ 

MEDITATIE

HET TEKEN VAN DE AS

INLEIDING
GEBED
Ontvangen van het askruisje: Vertrouw je toe aan Gods barmhartigheid

PIANOSPEL

GEBED OP ASWOENSDAG
Richt in deze tijd 
mijn aandacht niet op
wat niet kan
Richt mijn aandacht op
wat ik wel kan,
op wie ik wel kan zijn
voor de ander,
op wat ik wel kan betekenen.
Mag ik mensen met aandacht 
ontmoeten als ik aandacht zoek
in naam van Jezus de Aandachtige
Amen
 

(Marinus van den Berg, in prikkels Op weg naar Pasen 2022, Berne Media)

Longing for peace, our world is troubled. 
Longing for hope, many despair. 
Your word alone has power to save us. 
Make us your living voice. 
Refrein (NL)

Met zoveel gaven aan ons gegegeven
voor zoveel leed, zoveel gemis.
maak ons tot dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein

ASWOENSDAG- INLEIDING

VUUR

GEBED BIJ HET VUUR



ZINGEN: LIED 833 - Iona 13 

 Neem mij aan zoals ik     ben.             Wek in    mij   wie ik zal    zijn.

Druk   uw       zegel     op   mijn   ziel     en       leef      in         mij.

tekst en muziek: John L Bell, Nederlandse vertaling: onbekend

LEZING JESAJA 58: 6-12

6Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
1De HEER zal je voortdurend leiden,
Hij zal je verkwikken in dorre streken,
Hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

12 Je eigen mensen zullen weer opbouwen
wat al eeuwenlang verwoest ligt;
fundamenten, door vroegere generaties gelegd,
zullen weer worden hersteld.
Dan zal men je noemen
Hersteller van muren, Herbouwer van straten.

ZINGEN: Lied  992 

  

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.


