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Orde van dienst Aswoensdag 17 februari 2021, 19.00 uur 
 
 
19.00 Muziek Stilte Kithara - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=gKaqA4OLy-g 
 
In het midden van de nacht 
Heer, fluister ik uw naam heel zacht 
Want U neemt mij aan zoals Ik ben 
U kent mij zoals niemand kent 
Ik ben bang Heer 
Want de nacht is kil en koud 
Zo benauwd 
Ik hoor alleen maar stilte 
 
De mensen gaan gewoon maar door 
Er is niemand die mij hoort 
Niemand die mij verwarmen kan 
Heer wat duurt de nacht ontzettend lang 
Want ik zie geen ster aan de donkere hemel staan 
en zelfs geen maan 
Ik hoor alleen maar stilte 
 
Maar in de stilte zegt U mij 
Mijn lieve kind, ik ben dichtbij 
In de stilte zal ik bij je zijn 
Met je delen in je angst en pijn 
Door te zwijgen zal je horen wat ik wil 
Wees daarom stil 
Ik spreek tot jou in Stilte 
 
Dank U, Heer, dat ik nu weet 
Dat u nimmer mij vergeet 
Dat door zwijgen ik spreken kan 
Dat door luisteren ik horen kan 
Dat de stilte waardevol kan zijn 
U vult mij met uw woord in stilte 
 
Is de nacht dan nu voorbij? 
Nam U mijn angst weg van mij? 
Ja, de stilte is anders stil 
De nacht is koud, maar niet meer kil 
En ik weet nu dat hier in de stilte 
Gods woorden juist aanwezig zijn. 
U spreekt tot mij 
Dank U voor de Stilte 
 
 Stilte 
 
 Welkom 
 
 Verhalen met de Zandtovenaar: Aswoensdag - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=UKz56fTWJXw 
 
 stilte 
 

woorden aan het begin 
 
 Thema: “Ons leven bekruist” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mN42dzrZnco&feature=emb_logo 
God zal met je meegaan 

https://www.youtube.com/watch?v=gKaqA4OLy-g
https://www.youtube.com/watch?v=gKaqA4OLy-g
https://www.youtube.com/watch?v=UKz56fTWJXw
https://www.youtube.com/watch?v=UKz56fTWJXw
https://www.youtube.com/watch?v=mN42dzrZnco&feature=emb_logo


Pagina 2 van 4 

als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 
 
(3.11) https://www.youtube.com/watch?v=1MEDRq9ADKY 
God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen, 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem, 
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder. 
 
Gaarne laat ik varen alle ijdelheden, 
alle aardse vreugd en vrede. 
Wil en wens begeeft mij,  
ziel en lijf en leven 
zij geheel aan U gegeven.. 
Ja Gij zijt voor altijd, 
onze God en Here, U zij lof en ere. 
 
Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 
afgezonderd in Uw vrede. 
Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid, 
schouwen mag in Geest en waarheid. 
Heer laat mij even vrij, 
als een adelaar stijgen, zo word ik U eigen. 
 
We lezen in de Bijbel Psalm 1031 Van David. 
Prijs de HEER, mijn ziel, 
prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 
2Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. 
3 Hij vergeeft u alle schuld, 
hij geneest al uw kwalen, 
4hij redt uw leven van het graf, 
hij kroont u met trouw en liefde, 
5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
6De HEER doet wat rechtvaardig is, 
hij verschaft recht aan de verdrukten. 
7Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, 
aan het volk van Israël zijn grootse daden. 
8 Liefdevol en genadig is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9 Niet eindeloos blijft hij twisten, 
niet eeuwig duurt zijn toorn. 
10Hij straft ons niet naar onze zonden, 
hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
11Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 
12Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QoJ7_imaCSQ 
 
Psalm 103 vers 5 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
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Slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen 
Hij weet dat wij uit stof aan 't licht gekomen 
Slechts leven op de adem van zijn stem 
103: 7 
Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen 
En zijn gerechtigheid de eeuwen door 
Zijn heil omsluit de komende geslachten 
Zo volgen zij die zijn verbond betrachten 
Van zijn barmhartigheid het lichtend spoor 
 
We lezen verder Psalm 103 
 
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
18van wie zich houdt aan zijn verbond 
en naar zijn geboden leeft. 
19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, 
als koning heerst hij over alles. 
20Prijs de HEER, u die zijn boden bent, 
sterke helden die doen wat hij zegt, 
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. 
21Prijs de HEER, hemelse machten, 
dienaren die doen wat hem behaagt. 
22Prijs de HEER, al zijn schepselen, 
prijs hem, overal in zijn rijk. 
Prijs de HEER, mijn ziel. 
 
Nederland Zingt: Een mens te zijn op aarde - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38 
Gezang 172: 1 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 
172: 4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mN42dzrZnco&feature=emb_logo 
 
God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 
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