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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

17 februari 2021 – Aswoensdag 
 

Dienst van Schrift en Tafel , de kleur: paars 
 

bij deze dienst 
 

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, een tijd 
van voorbereiding. Geloofsleerlingen bereiden zich vanouds in deze tijd 
voor op hun doop in de Paasnacht. De gemeente herinnert zich haar eigen 
doop. Het is een tijd van leren, en voor velen ook een tijd van vasten. Met 
lijf en leden, met hart en ziel betrokken. 
 
We lezen Jesaja 58:1-10. Een aanklacht tegen het vasten dat geen 
consequenties heeft op de barmhartigheid jegens de naaste. We lezen:  

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

En als je dan verder leest, lijken de zeven werken van barmhartigheid mee 
te klinken, die in deze veertigdagentijd centraal zullen staan. 
De lezing uit het heilig Evangelie is Matteüs 6:1-6,16-21.  
 

Vorig jaar hebt u met Palmpasen een palmtakje (buxus) ontvangen. Deze 
worden nu verbrand en de as wordt over u uitgestrooid. Zo is de cirkel 
bijna weer rond. Met Palmpasen gedenken we de dubbelheid in de mens, 
de dubbelheid ook in onszelf. Heden hosanna, morgen kruisigt Hem. Hoe 
vaak komen wij ook niet in de verleiding om Christus maar even te 
vergeten, om de liefde even niet leidend te laten zijn?  
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 

orgelspel  
  
verwelkoming en mededelingen   

wij gaan staan 

 
bemoediging  In de Naam van de Vader 
 van de Zoon en van de heilige Geest 
 Amen. 

Onze hulp in de Naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
drempelgebed  Gij, die alles liefhebt wat bestaat 

en die vergeving schenkt 
als wij ons tot u wenden: 
herschep ons hart, o God, 
dat wij bereid zijn 
niet alleen te bekennen 
waar wij falen 
en wat onze fouten zijn, 
maar ook ernst te maken 
met de blijdschap 
om uw eindeloze genade. 
door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen. 
 

orgelspel korte improvisatie op Psalm 69  
 
introïtus    Psalm 69: 1-4, 8-14  

in wisselspraak, ouderling en gemeente 
 

Red mij, God, 
het water staat aan mijn lippen, 
ik zink weg in bodemloos slijk 
en vind geen grond voor mijn voeten, 
ik ben in diep water geraakt, 
de stroom sleurt mij mee. 
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Uitgeput ben ik van het roepen, 
mijn keel is schor geschreeuwd, 
mijn ogen zijn verzwakt 
van het uitzien naar mijn God. 
 

Om u moet ik smaad verduren 
en bedekt het schaamrood mijn gezicht. 
Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, 
een onbekende voor de zonen van mijn moeder. 
De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, 
de smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen. 
 

Ik huilde tranen toen ik vastte, 
maar wat ik oogstte was hoon, 
ik hulde mij in een boetekleed, 
maar verachting werd mijn deel. 
In de stadspoort wordt over mij gepraat, 
en de liedjes van drinkers spotten met mij. 
 

En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot u, 
laat dit een uur zijn van mededogen. 
Groot is uw ontferming, God, antwoord mij, 
toon uw trouw en red mij. 

 
orgelspel korte improvisatie op Psalm 69 
 
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

‘zo bidden wij:’ 
 

kyrie Heer, ontferm U 
Christus, ontferm U 
Heer, ontferm U 

het Gloria zwijgt in de veertigdagentijd 
wij gaan zitten 

stilte 
 
vuur palmtakjes worden verbrand 

onder zacht orgelmuziek 
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groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
gebed Gij die barmhartig zijt 
van de dag en rijk aan ontferming: 

bekeer ons tot U 
op deze dag van heil 
en open ons hart 
voor uw verlossend woord, 
in deze veertig dagen 
en heel ons leven.  
Amen. 

 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profetenlezing Jesaja 58:1-10 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 57 

de organist improviseert op Psalm 57 
wij kunnen de NBV-tekst in onszelf lezen 

 

Psalm 57 
Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een 
stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk. 
 

Wees mij genadig, God, wees mij genadig, 
want bij u is mijn leven geborgen. 
In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, 
tot het doodsgevaar is geweken. 
 

Ik roep tot God, de Allerhoogste, 
tot God, die mij beschermt. 
Uit de hemel zal hij hulp sturen, 
wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. sela 
Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw. 
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Tussen leeuwen moet ik liggen, 
tussen dieren die mensen verslinden, 
hun tanden zijn speren en pijlen, 
hun tong is een geslepen zwaard. 
 

Verhef u boven de hemelen, God, 
laat uw glorie heel de aarde vervullen. 
 

Ze hadden een net op mijn weg gespannen, 
mijn voeten raakten erin verstrikt, 
ze hadden voor mij een kuil gegraven, 
maar vielen er zelf in. sela 
 

Mijn hart is gerust, o God, 
mijn hart is gerust, 
ik wil voor u zingen en spelen. 
Ontwaak, mijn ziel, ontwaak 
met harp en lier, 
ik wil het morgenrood wekken. 
 

U, Heer, zal ik loven onder de volken, 
over u zingen voor alle naties. 
Hemelhoog is uw liefde, 
tot aan de wolken reikt uw trouw. 
 

Verhef u boven de hemelen, God, 
laat uw glorie heel de aarde vervullen. 

 
Evangelielezing Matteüs 6:1-6, 16-21 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

acclamatie Lof zij U, Christus! 
in eeuwigheid. Amen. 

 
uitleg en verkondiging 
 
orgelspel  
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OPLEGGING VAN DE AS 
 
inleiding 
 
gebed God, 

hemel en aarde 
zijn het werk van uw handen; 
zij gaan voorbij maar Gij blijft dezelfde 
in uw barmhartige liefde voor mensen; 
wees ons genadig, 
herschep ons hart, maak het zuiver 
en hergeef ons het geluk om uw heil 
nu wij ons buigen voor uw aangezicht; 
 

+ zegen deze as 
tot een heilzaam teken 
want wij zijn vergankelijk 
en onze dagen zijn kort: 
herschep ons naar het beeld van Jezus 
die gekomen is 
om ons tot uw kinderen te maken 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen 

 
De voorganger strooit as uit over de gemeente 

en spreekt hierbij de woorden:  
“Bekeert u en gelooft het evangelie” 

 

 

orgelspel improvisatie op Lied 536 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 
2. De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen, 
die 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. 
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede na iedere intentie: …...  
 

zo bidden wij: 
Doe lichten over ons uw aangezicht. 

 

stil gebed 
 

slotgebed    
 

nodiging  
 

gebed over de gaven  
 

Tafelgebed  De Heer zij met u. 
En met uw Geest. 
Verheft uw harten. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 
 U komt onze dank toe…. 

 ……en roepen wij uit alle macht: 
 

 Heilig, heilig, heilig,  
o Heer van alle machten, 
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge! 
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Gezegend Hij die komt  
in de naam van de Heer! 
Hosanna in den hoge! 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
 
Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 
 
…… 

 Bidden wij tot God onze Vader 
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 

 ONZE VADER......  
de klok in de vieringtoren wordt geluid 

 
Agnus Dei  Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, 

ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, 
Geef ons de vrede. 

 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.  (met een knikje) 

 
communie wij spreken de volgende woorden nu al uit 

en niet meer bij het uitreiken van brood en wijn. 
 

Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
Amen. 
Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk. 
Amen. 
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u kunt bij het naar voren gaan uw gaven voor kerk en diaconie 
in de schaal doen. 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
s. v. p. vermelden ‘rondgang’ en de datum van de dienst 

 
Tafelmuziek    
 
dankgebed  

allen gaan staan 
 

zending en zegen v. ……………….. 
Amen 

  
orgelspel  

 
schaalcollecte  bestemd voor het Wijkpastoraat Crooswijk 

(Voedselbank) 

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 

 s. v. p. vermelden ‘schaal’ en de datum van de dienst 
 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
 

Na de dienst zal er geen koffie-ontmoeting zijn. 
Maak gebruik van een mondkapje,  

houd afstand bij het verlaten van de kerk 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

 

In deze dienst:   
Voorganger ds.Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marco Hoogerbrugge 
Diakenen Monique de Jong, Peter van Wijk  
Ontvangst Annelies en Wim Steenbrink 
Bloemen Ank van der Spek 
Collecte Willem de Jong 
Zilver-afwas Peter van Wijk  
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Agenda:  
Zie voor actuele informatie over de diensten: 
www.kerkenindelaurens.nl 
 
 
21 februari    900u.   vroegdienst, vg. ds. Piet de Jong 
 10.30u.   dienst Maaskant Open Grenzen, 
  ds. Bernard van Verschuer 
 19.00u. zie www.lauranscantorij.nl  
 
23 februari 12.15u. alledagkerk, vg. Iet Buijser 
 
28 februari   900u.   vroegdienst, vg. ds. Koen Holzapffel 
 10.30u.   Schrift&Tafelviering, Laurenspastoraat 
  ds. Harlod Schorren, Laurenspastor 
 19.00u. GEEN vespers  
 
 
Iedere vrijdag 12.30u. Gebed voor Vrede en Verzoening (Coventry Prayer) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkenindelaurens.nl/
http://www.lauranscantorij.nl/
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LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM 
Laurenspastor ds Harold Schorren (06 – 15 195 149) 
secretariaat Grotekerkplein 27, bezoekadres 101 
  3011 GC  Rotterdam  
bankrekening  NL29 INGB 0002 4012 18 
  t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam  
e-mail:   scriba@laurenspastoraat.nl 
website  www.kerkenindelaurens.nl 


