Kerkelijke viering op 1 maart
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De Aswoensdag laat

mensen even stilstaan

Aswoensdag wordt dit jaar
gevierd op 1 maart. In de Hooglandse Kerk wordt door de Leidse
Binnenstadsgemeente (LBG), de
Leidse Studenten Ekklesia (LSE) en
de Marewijkgemeente een gezamenlijke avonddienst (vesper) gehouden.
Aswoensdag is de eerste dag van de
veertigdagentijd: een tijd van inkeer,
bezinning en gebed als voorbereiding
op Pasen.
LEID EN -

door Sandra van Beest

De meeste mensen kennen car-

"

naval wel maar de relatie met
Aswoensdag is lang niet bij zo veel
personen bekend", weet Ad Alblas,
voorganger van de LBG. "Camaval
betekent letterlijk zonder vlees’ en
wordt drie dagen voorafgaand aan
Aswoensdag gevierd. Oorspronkelijk werd na het feest een periode
van vasten in acht genomen. Vasten wordt in de protestantse kerk
breed opgevat: er zijn geen vaste
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De vesper van vorig jaar (Foto: Ad
Alblas)
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regels voor. De meeste personen
die willen vasten , beperken zich
wat betreft het eten of drinken: ze
drinken bijvoorbeeld veertig dagen
geen alcohol. Anderen beperken
bijvoorbeeld het kijken naar televisie. Het komt er op neer dat je paal
en perk stelt aan wat jou onvrij
maakt", vertelt Alblas.
Aswoensdag valt veertig dagen
voor Pasen , eigenlijk zijn het meer
dagen maar in de telling van de
veertig zijn de zondagen niet meegerekend. Het is de dag waarop
de veertigdagentijd begint. "Deze
woensdag heeft de laatste jaren
meer aandacht gekregen ", vertelt
Alblas. "Er is meer gevoeligheid
voor symbolen gekomen , de riten
nemen toe.”
Zo'n tien jaar geleden hebben de
LBG , de LSE en de Marewijkgemeente gekeken wat ze samen
konden doen. Nu worden ieder
jaar de diensten van Aswoensdag,
Witte Donderdag en Stille Zaterdag
samen gevierd. "Het is mooi en bijzonder dat er tijdens deze diensten
samen opgetrokken kan worden ",
laat de Leidse predikant enthousiast weten.

Solidair
Het vasten doet denken aan de islamitische ramadan. Zijn er overeen-
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komsten met de vastentijd van de
christenen? Alblas: "De waan van
de dag relativeren is bij beide periodes sterk aanwezig. Het zijn tijden
waarin je meer energie geeft aan
verdieping; je probeert uiterlijkheden minder belangrijk te laten
zijn. Ook de sociale component is
bij allebei sterk aanwezig: de solidariteit met mensen die het minder
goed hebben speelt een grote rol."
"Een verschil tussen de vast
entijd
en de ramadan is de mate waarin
christenen vasten ten opzichte van
moslims: christenen vasten minder
streng. Een ander verschil is dat de
kerk zich concentreert op het lijden
van Christus, dat doen de moslims
niet. De christenen leven met Jezus
mee. Natuurlijk proberen christe
nen dat altijd te doen maar het is
goed om er een keer per jaar heel
duidelijk bij stil te staan."
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Dienst
In de dienst van 1 maart die begint
om 19.30 uur en eindigt om 20.00
uur gaat Ad Alblas voor. Het ensemble Musica da Lima zingt het Miserere mei van Gregorio Allegri. "We
lezen volgens de traditie de teksten
die horen bij het vasten. Die teksten
worden wereldwijd gelezen. We
staan in een kring in het hoogkoor,
de meeste mensen met hun jas aan
vanwege de temperatuur. De vorm
van de viering is ook een uiting van
de inkeer en de bezinning van de
vastentijd ".

•

De Raad van

Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwelijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren ? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@ gmail com
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