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Welkom in de Amersfoortse Zwaan, welkom in deze viering!  
 
Is er iemand die je mist, of iemand die je wat extra warmte en licht 
toewenst? Steek een kaarsje op, teken van lieve gedachten en gebed.  
 
We tellen alweer naar Pasen toe: nog vijftig dagen. 'Esto mihi' heet deze 
zondag, 'Wees voor mij'. Het klinkt als een smeekbede. Wat moet God 
dan voor mij wezen? Een beschuttende rots! Zo staat het in Psalm 31 en 
zo zingen we het tot slot in deze viering.  
 
Komende week is het Aswoensdag. Er is op 2 maart een gezamenlijke 
viering in de Sint Joriskerk, aanvang 19.30 uur. 
 
voorganger: Diederiek van Loo, organist: Cees-Willem van Vliet 
 

informatie: www.amersfoortsezwaan.nl  of www.stadsdominee.nl  
 
collecte bij de uitgang, contant of digitaal.  
Er is een collecte (50/50) voor Stichting Bezwa die kinderen en jongeren 
in Zambia helpt met voorlichting en een vakopleiding, en voor de 
onkosten van deze vieringen. Digitaal kan het via deze code:  

 

http://www.stadsdominee.nl/
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Muziek om te beginnen  
 
  Suite a-moll (BWV 818): Allemande 
  Johann Sebastian Bach 
 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

 
 
 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v. Genade voor u en vrede, van God onze Vader,   
 van Christus en van de Heilige Geest. 
a.  AMEN   
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Lied   In de veelheid van geluiden    LB 283 
 

 
2. cantorij  En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 
3.  allen   Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 

4. cantorij  Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
5. allen   Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
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Kyrie en Gloria 
 

 

  

 
v.  Wij danken U, God,  

om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij! 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij loven U, Christus,  

Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming met heel de wereld. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,  

help ook ons, nu en altijd. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
(Cees-Willem van Vliet, op basis van lied 270 a) 
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Lezing uit Deuteronomium, hoofdstuk 32 (vss 1-18) 
 
‘Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken, 
luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. 
Moge mijn onderricht neerdalen als regen, 
mogen mijn woorden zijn als milde dauw, 
als regen op het jonge gras, 
als regendruppels op het groen. 
Want de naam van de HEER roep ik uit: 
Hij is onze God, laat iedereen Hem prijzen! 
Hij is een rots, Hij staat voor recht; 
alles wat Hij doet is volmaakt. 
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, 
in Hem is geen spoor van kwaad. 
Maar zijn kinderen werden Hem ontrouw: 
tot hun schande gaven zij hun kindschap op. 
Vals is deze generatie, en trouweloos. 
Is dit uw antwoord aan de HEER? 
Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? 
Is Hij niet uw vader, uw schepper? 
Hij heeft u gemaakt, Hij riep u tot leven. 
Denk aan de tijden van weleer, 
verdiep u in het verre verleden. 
Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; 
vraag de oudsten en zij zullen verhalen. 
Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk 
en de mensen ieder hun deel gaf, 
bepaalde Hij de grenzen voor alle volken 
naar het aantal nazaten van Israël, 
want voor de HEER gold dat volk als het zijne, 
Jakob was het deel dat Hij zichzelf toemat. 
Hij vond het in een dorre woestijn, 
in een niemandsland vol van gevaar. 
Hij omringde het met zorg en met liefde, 
koesterde het als zijn oogappel. 
Zoals een arend zijn nest beschermt 
en boven zijn jongen zweeft, 
zo spreidde de HEER zijn vleugels uit 
en droeg zijn volk op zijn wieken. 
De HEER alleen leidde hen, 
geen andere god stond Hem bij. 
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Hij voerde hen over de hoogste bergen, 
de oogst van het land viel hun in de schoot. 
Hij laafde hen met honing uit de rotsen, 
met olijfolie uit steenharde rots, 
met melk van koeien en geiten, 
met vlees van Basans rammen, 
met vet van lammeren en bokken, 
met de fijnste bloem van tarwe 
en met wijn, het bloed van druiven. 
Toen werd Jesurun vadsig en vet, 
het raakte verzadigd, werd dik en rond. 
Het kwam in verzet, liep weg van zijn schepper, 
versmaadde zijn stut en steun, zijn rots. 
Ze tergden Hem met vreemde goden, 
met gruwelijke beelden krenkten ze Hem. 
Ze brachten offers aan demonen, 
aan goden die geen goden zijn, 
goden die zij eerst niet kenden, 
nieuwkomers, nog maar net in zwang, 
die voor hun voorouders niet eens bestonden. 
U vergat de God die u gebaard heeft, 
u verwierp de rots die u ter wereld bracht. 
 
  



8 

 

 

Lied   Die mij droeg 
   t Huub Oosterhuis / m Tom Löwenthal 
 

                              
 
 
lezing uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 8: 31-38 
(ieder staat op) 
 
Hij begon hun als leerlingen voor te bereiden  
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden  
en dat Hij door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden 
verworpen zou worden, en om het leven gebracht.  
En dat Hij drie dagen later zou opstaan.  
Hij sprak hierover in alle openheid.  
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Maar Petrus trok Hem opzij en begon heftig te protesteren. 
Maar Hij draaide zich om, liet het oog langs de leerlingen gaan  
en wees Petrus streng terecht met de woorden:  
‘Weg, verleider, uit mijn gezicht!  
Jij bent niet op Gods bedoelingen bedacht,  
je denkt op de manier van de mensen.’ 
Hij riep de menigte dichterbij, samen met de leerlingen en zei:  
‘Als iemand mijn volgeling wil worden,  
dan moet hij breken met zichzelf. 
Laat hij zijn kruis op zich nemen en Mij dan volgen.  
Want wie zijn leven veilig wil stellen, hij zal het zeker verspelen. 
Maar mocht iemand zijn leven verspelen  
uit liefde voor Mij en het evangelie, hij zal het in veiligheid brengen.  
Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen  
als hij dat met zijn leven bekoopt?  
Waarmee zou een mens dat terug kunnen kopen, zijn leven?  
Wanneer iemand Mij niet wil kennen – Mij en het woord dat ik spreek –  
te midden van dit geslacht van overspelers en zondaars,  
zal de Mensenzoon hem evenmin willen kennen,  
wanneer Hij komt in het gezelschap van de heilige engelen  
en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’ 
 
 

  
 
(allen zitten)  
 
 
uitleg en verkondiging 
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Lied   ‘Waarom moest ik uw stem verstaan’  LB 941 
 

 
 
2. cantorij  Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 

Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al ’t oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik 
niet eens mijzelf behouden? 

 
3.  allen   Want ik zie voor mij kruis na kruis 

mijn weg langs en geen enkel huis 
waar ik nog rust zou vinden. 
Kom ik zo echt / bij U terecht, 
ben ik wel uw beminde? 

 
4. allen  Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 

dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land / naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 
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voorbeden 

 
 
nodiging en dankgebed aan tafel 
Ieder die in geloof brood en wijn wil ontvangen is van harte uitgenodigd.  
 
U willen wij danken, Heer onze God, hier en nu, overal en altijd, 
voor uw zorgzaamheid, uw rotsvaste, onvoorwaardelijke liefde. 
U gaat voor ons uit, U draagt ons door de diepten,  
geeft ons leermeesters en reisgenoten op onze weg, 
opdat wij het vuur van de liefde brandend zullen houden  
in ons hart en het ons goed zal gaan..  
 

  
 
U danken wij om Jezus,  
die onder ons een leven van liefde heeft geleefd. 
Die in de nacht van de overlevering zichzelf uitdeelde,  
toen hij brood nam en U zegende, het brak  
en deelde met zijn leerlingen en zei:  
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u.  
Doe dit om mij te gedenken’.  
Zo nam hij ook de beker, dankte en gaf hem rond met de woorden:  
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‘Dit is de beker van het nieuwe verbond:  
mijn bloed, vergoten tot vergeving.  
Drink allen hieruit, om mij te gedenken.’ 
Zo gedenken wij het geheim van Jezus de Gekruisigde  
en van liefde sterker dan de dood.  
Hij die werd begraven, die op de derde dag verrezen is,  
Hij is het die ons nog elke dag aanspreekt, troost, bemoedigt,  
confronteert en vermaant. 
Hij is het die ons hier nabij is. 
 

 
 
Zend uw Geest over deze gaven van brood en wijn en over ons,  
dat wij de vruchten dragen van de Geest: vrede, blijde verwondering,  
liefde voor gerechtigheid, milde oordelen en kracht om te blijven vragen. 
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Samen met allen die ons zijn voorgegaan,  
de doden die wij gedenken  
en de levenden die we in uw liefde aanbevelen,  
al uw kinderen in hemel en op aarde,  
prijzen wij uw Naam,  
door Jezus Christus onze Heer 
die ons heeft leren bidden:  
 

 
           

         
         

 
Vredegroet - we wensen elkaar vrede toe  
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Nodiging  
Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’ 
of ‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer 
bij u zijn', of: 'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden 
door ‘amen’ te antwoorden.  
Als je geen alcohol gebruikt vraag dan even om druivensap, 

ook dat staat klaar. Hetzelfde geldt voor glutenvrij brood.  
 
Musica sub Communione  
 
  Suite a-moll (BWV 818): Courante + Sarabande 
  Johann Sebastian Bach 
 
 
Slotlied    ‘Wees voor mij een beschuttende rots’ 
    t. Willem Barnard naar Psalm 31  
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2. cantorij:   Ga vooraan, ga met mij barrevoets, 
veertig jaar in hete woestijnen,  
waar ik hongeren moet en verkwijnen 
dorstend, o wees voor mij 
een verkwikkende rots!  

               
3. allen    Wees de rots die behoudt en die laaft, 

onaantastbaar, mild en meegaande,   
wees de gids die een doortocht mij baande, 
toekomst, o wees voor mij 
levengevend mijn rots! 

 
4. allen   Wees de rots van 't Aloude Verbond, 

vaste grond, bewegelijk leven –  
die mij rust en vertroosting kan geven,  
Christus, o wees voor mij 
geest en lafenis: God! 

 
 
v. zegen 
 
a.   

  
 
 
 
 
We gaan zitten om te luisteren naar de muziek ten besluit:  
 
  Suite a-moll (BWV 818): Gigue 
  Johann Sebastian Bach 
 
 

 
+ 

 


