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26 februari 2020 

Ontmoetingskerk – Dordrecht 
 

voorganger: ds Kees Streefkerk 
organist: Marcus van Driel 

  



Opening  vg. : Het is goed de HEER te loven 

a. : EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN. 
vg. : In de morgen wordt zijn goedheid gemeld 
a. : EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN. 

 
Zingen: O goede Schepper, trouwe Heer 
tekst: anoniem, bew.Koenraad Ouwens - melodie: Lied 561 

1 
O goede Schepper, trouwe Heer, 

luister naar ons, want keer op keer 
bidt in de Veertigdagentijd 

uw kerk om uw barmhartigheid. 
2 
Gij kent ons hart, Gij weet dat wij 

slechts zijn van broze makelij; 
wij mogen weten, God die leeft, 

dat Gij ons alle schuld vergeeft. 
3  
Wij gaven toe aan ieder kwaad 

dat scheiding brengt en wonden slaat, 
maar Gij geneest en brengt te zaam, 

dat is de lof, Heer, van uw Naam. 
4 
Geef dat de mensheid niet te zeer 

zich hecht aan wat vergaat, o Heer, 
doe haar om Christus’ wil niet aan 

wat zij uw wereld heeft gedaan. 
5  
Houd ons toch ver van haat en strijd, 

Drieëne God, die liefde zijt: 
onthouding van wat ons verlaagt 

is vasten dat veel vruchten draagt. 
 

Gebed 
 
Lezing: Joël 2 : 12-19 
 

Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en 

begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je 

scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is 



genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 

Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat hij toch 

iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren 

aan de HEER, jullie God. 

Blaas de ramshoorn op de Sion, 

kondig een vastentijd af 

en roep op tot een plechtige samenkomst. 

Breng het volk bijeen, 

laat heel Israël zich reinigen. 

Breng de oude mensen tezamen, 

verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. 

Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, 

laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. 

Priesters, dienaren van de HEER, 

hef een smeekbede aan in de tempel, 

tussen altaar en voorhal: 

‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, 

geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. 

Waarom zouden zij mogen schimpen: 

“En waar is nu hun God?”’ 

Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over 

zijn volk. De HEER geeft zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer 

overvloedig voorzien van koren, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer 

prijsgeven aan de spot van andere volken.  

 
Zingen: Taizé 21 

 

 



Lezing: Matteüs 6 : 1-6.16-21 
 

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de 

mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader 

in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan 

niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om 

door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun 

loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand 

niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het 

verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor 

belonen. 

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in 

de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen 

ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie 

bidden, trek je dan in je huis terug, 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. 

 

Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de 

huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het 

vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar 

als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat 

niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het 

verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor 

belonen. 

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze 

weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de 

hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in 

om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

 

Acclamatie 339b 

 
Meditatie 

 
Zingen: Lied 834 

 
De symboliek van de as 
 

“God, op deze dag en in dit uur beseffen we dat alles wat leeft 

vergaat. Wij erkennen dat ook wij stof en as zijn en tot stof 

zullen terugkeren. Maar uit stof kunt u een nieuwe wereld 

scheppen. Laat in deze as zichtbaar zijn een teken van einde en 

een nieuw begin, van vergankelijkheid en een kiem van het 



nieuwe dat komen zal. Help ons deze veertig dagen zo vorm te 

geven dat wij ons leven kunnen vernieuwen naar het beeld van 

hem die uit de doden opstaat, Jezus Christus, onze Heer. 

Amen.” 

 

Voor wie dat wil, is er gelegenheid een askruisje te ontvangen. 
Bij het ontvangen van het askruisje klinkt: 

‘Bekeert u en gelooft het evangelie’ 
 
Tijdens de asoplegging zingen we: Lied 833 

 
Gebeden, met acclamatie  

 
 
Zingen: Lied 362 : 1.2 
 

Zegenbede 
 

vg. : Laten wij de HEER loven 
a. : EN GOD DANKEN. 
vg. : Zegene en behoede ons de barmhartige HEER. 

a. : AMEN (gezongen) 
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