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Welkom in de Amersfoortse Zwaan, welkom in deze viering, wie je ook 
bent en hoe je ook gekomen bent! Iedereen is hier welkom, iedereen is 
hier te gast, dit is een huis voor God. 
 
We tellen naar Pasen toe, nog drie weken. Deze middelste zondag van 
de veertigdagentijd heet Laetare / Verheug je!, naar Psalm 122.  De 
ingetogenheid van de voorbereidingstijd wordt even doorbroken.  
 
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.  
 
voorganger: Diederiek van Loo, organist: Cees-Willem van Vliet 
 

informatie: www.amersfoortsezwaan.nl  of www.stadsdominee.nl  
 
Afbeelding op de voorkant: de thuiskomst van de (verloren) zoon, 
Griekse icoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
collecte bij de uitgang, contant of digitaal.  
Er is een collecte (die we 50/50 splitsen) voor de 
Stichting Leergeld en voor de financiën die nodig 
zijn voor deze vieringen en om dit gebouw open te 
houden voor iedereen.  
Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen in 
Amersfoort waar de kinderen vanwege armoede 
niet mee kunnen doen met de gewone 
schoolactiviteiten. Digitaal kan het via deze code:  
 
Na afloop van de viering is er gelegenheid om bij een glas nog wat 
na te praten. 
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Muziek om te beginnen:   Praeludium d-moll | BWV 875 
       Johann Sebastian Bach 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
 
Lied 538  (tekst Willem Barnard, melodie Psalm 128) 

 
 

(koor)  Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
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allen  Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 

allen  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. 

 
 
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. In de Naam van de Ene: licht en vrede! 
a. LICHT EN VREDE ! 
v. voor jullie allen: licht en vrede! 
a. LICHT EN VREDE ! 
 
 
Kyrielitanie in de veertigdagentijd 
 
Om de mensen, om hun leven: 
 

 
 
Om hun leven, hun zoeken, hun vinden: WEES AANWEZIG…. 
Om hun vinden, om hun falen: WEES AANWEZIG…. 
Om hun falen, hun vallen, hun opstaan: WEES AANWEZIG…. 
Om de mensen, hun kinderen, hun toekomst: WEES AANWEZIG…. 
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Om hun toekomst, hun rust en hun onrust: 
  

 
 
Om hun onrust, hun eeuwig verlangen: WEES AANWEZIG…. 
Om hun verlangen, hun hartstocht, hun jeugd: WEES AANWEZIG…. 
Om hun jeugd, hun sterkte, hun zwakte: WEES AANWEZIG…. 
Om hun namen, hun leven en sterven: WEES AANWEZIG…. 
Om uw Zoon, de eerste, de laatste: WEES AANWEZIG…. 
  

(tekst Jan Duin, muziek Chris Fictoor)  

 
 
 
Lezing uit het boek van de Psalmen, Psalm 122 
(vertaling Gerhardt / van der Zeijde) 
 
Hoe blij was ik toen ze mij zeiden: 
'wij gaan op naar het huis van de Heer.' 
Zo staan dan nu onze voeten in uw poorten, Jeruzalem! 
 
Jeruzalem, gij, gebouwd als een stad 
tot hechte eenheid gevoegd. 
Het is daarheen dat opgaan de stammen,  
de stammen van Hem, van JHWH. 
Voorschrift voor Israël dit: 
dat zij loven de naam van de Heer. 
Daar zijn ook de zetels gezet ten gerichte,  
de zetels van Davids huis. 
Vraag vrede over Jeruzalem, rust voor wie u beminnen; 
er zij vrede binnen uw muur, en in uw burchten zij rust. 
Om mijn broeders en om wie mij na zijn,  
laat mij spreken: 'vrede over u!' 
Om het huis van de Heer onze God  
vraag ik dat gij gezegend moogt zijn. 
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Lied 1013 (tekst Jan Jetse Bol, muziek Jan Raas) 
 
(koor) 

                             

 
 

allen Als alle mensen zich vermaken 
met dansen op een open plein, 
als alle mensen oorlog staken, 
zal er dan al vrede zijn? 
 
 

(koor) Als alle mensen huizen bouwen 
met bloementuinen en jasmijn 
en als ze vol zijn van vertrouwen, 
zal er dan al vrede zijn? 
 
 

allen Als alle mensen God begroeten 
en samen delen brood en wijn, 
als alle mensen Jezus roepen, 
zal er dan al vrede zijn? 
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lezing uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15: 11-32 
(ieder staat op) 
 
Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen.  
De jongste van hen zei tegen zijn vader:  
“Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.”  
De vader verdeelde zijn vermogen onder hen.  
Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit  
en reisde af naar een ver land,  
waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte.  
Toen hij alles had uitgegeven,  
werd dat land getroffen door een zware hongersnood, 
 en begon hij gebrek te lijden.  
Hij trok eropuit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, 
die hem op het veld zijn varkens liet hoeden.  
Hij had graag zijn maag willen vullen  
met de peulen die de varkens te eten kregen,  
maar niemand gaf ze hem.  
Toen kwam hij tot zichzelf en dacht:  
De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed,  
en ik kom hier om van de honger.  
Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen:  
“Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u,  
ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden;  
behandel mij als een van uw dagloners.”  
Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. 
Zijn vader zag hem al toen hij nog ver was.  
Hij wordt met ontferming bewogen en rende op zijn zoon af,  
viel hem om de hals en kuste hem.  
“Vader,” zei zijn zoon tegen hem,  
“ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 
ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 
Maar de vader zei tegen zijn knechten:  
“Haal vlug het mooiste gewaad en bekleed hem,  
doe hem een ring aan de hand en schoenen aan de voeten.  
Breng het gemeste kalf en slacht het.  
Laten we eten en feestvieren,  
omdat deze zoon van mij dood was en is herleefd, 
verloren was en werd gevonden! 
En zij begonnen feest te vieren. 
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De oudste zoon was op het veld.  
Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 
Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 
De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, 
en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht  
omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.”  
Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan.  
Toen kwam zijn vader naar buiten en riep hem bij zich.  
Maar hij zei tegen zijn vader: “Zoveel jaren ben ik u dienstbaar 
en nooit ben ik aan uw gebod voorbijgegaan,  
maar mij hebt u nooit een geitenbokje gegeven  
zodat ik met mijn vrienden feest kon vieren.  
Maar nu die zoon van u is thuisgekomen,  
die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren,  
slacht u voor hem het gemeste kalf.”  
Zijn vader zei tegen hem: “Kind, jij bent altijd bij me,  
en alles wat van mij is, is van jou. 
Maar we moesten feestvieren en blij zijn  
omdat deze broer van jou dood was en is herleefd,  
hij was verloren en is gevonden.”’ 
 
 

  
 
(allen zitten)  
 
 
 
verkondiging 
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Lied  546: 1,4,5  (tekst Willem Barnard, melodie Willem Vogel) 
 

  
 

Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 
in heel de wereld overvloed van brood. 
Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden, 
de dageraad van God is rozerood. 
 
Die in uw lijden zijt terneergezeten, 
leef  uw verlosser gretig tegemoet, 
want deze tijden zijn U toegemeten, 
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed. 

 
 
 
 
voorbeden 
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dankgebed aan tafel (staande)  
 
U willen wij danken, Heer onze God, hier en nu, overal en altijd, 
voor uw zorgzaamheid, uw rotsvaste, onvoorwaardelijke liefde. 
U bent de grond onder onze voeten, U bent ons thuis,  
en waar we ook gaan, uw liefde gaat ons voor  
en waar we ook zijn, U bent er bij. 
 

  
 
U danken wij om Jezus, die uit liefde - niet te blussen vuur - 
de weg ging van zoon van de vader tot de minsten der mensen. 
In de nacht van de overlevering gaf hij ons hoop, 
verbondenheid over alle grenzen, 
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:  
‘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,  
die was gestorven en is levend,  
die ons aanspreekt, troost, bemoedigt, confronteert en vermaant.  
Hij is het die komen zal in glorie. Maranatha! 
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Zend uw Geest over deze gaven van brood en wijn  
en over ons,  
dat wij de vruchten dragen van de Geest: 
omkeer, blijde verwondering, liefde voor gerechtigheid,  
milde oordelen en kracht om te blijven vragen. 
 

 
 
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:  
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Vredegroet - we wensen elkaar de vrede van Christus 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.  
Wie liever geen brood en wijn ontvangt kan ofwel blijven zitten en 
zich zo met de anderen verbonden weten, ofwel naar voren komen 
voor een zegen in plaats van brood en wijn.  

 
Musica sub Communione  
 
 ‘Jesu meine Freude’ | BWV 630 
 Johann Sebastian Bach 
 

Jesu, meine Freude  
meines Herzens Weide,  
Jesu, meine Zier,  
ach wie lang, ach lange  
ist dem Herzen bange  
und verlangt nach dir!  
Gottes Lamm, mein Bräutigam,  
außer dir soll mir auf Erden  
nichts sonst Liebers werden.  
 
(Sonntagslied voor Laetare) 
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Danklied Psalm 103 a : 1,3,4 
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(koor) De Heer is als een vader, 

die voor zijn kinderen ’t beste wil; 
wie Hem vertrouwend naderen, 
die geeft Hij rust, die maakt Hij stil. 
Hij immers kent ons broze 
bestaan, want stof zijn wij, – 
een teer geluk, als rozen 
zo schoon, zo snel voorbij; 
als gras zijn wij, als blaren, – 
wanneer de najaarswind 
door ’s levens boom komt varen, 
wie is er die ze vindt? 
 

allen Maar ’t rijk van Gods genade 
staat vast en blijft in eeuwigheid. 
Zijn trouw komt hun te stade, 
die Hem getrouw zijn toegewijd. 
Gij engelen, sterke helden, 
die doet zijn heilig woord, 
nooit moede ons te melden 
al wat gij van Hem hoort, – 
loof Hem, – gij zult Hem geven 
de lof van ’t gans heelal; 
en gij mijn ziel, mijn leven, 
loof gij Hem bovenal!   

 
 
v. zegen 
 
a.   

  
 
 
 
 
We gaan zitten om te luisteren naar de muziek ten besluit:  
 
  Concerto g-moll (1. Satz) | BWV 975 
  Johann Sebastian Bach (naar Antonio Vivaldi) 
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AGENDA AMERSFOORTSE ZWAAN & PAASVIERINGEN 

 
2 April 16 uur: Koloniale nostalgie? Over Hella Haasse, Heren van de thee en onze omgang 

met de geschiedenis o.l.v. Wijnt van Asselt 

 

9 april 16 uur: Bloemen voor Pasen: workshop binden & leren kijken o.l.v. Lettie 

Ambagtsheer. Er is een basis aan groen materiaal, maar het is fijn als je zelf ook wat 

meeneemt uit eigen tuin of van de markt. 

 

Goede Vrijdag 15 april, 15 uur: Viering 

Op het uur van het sterven van Jezus aan het kruis zijn we bijeen en lezen het verhaal van 

de lijdende mens en van wat liefde vermag. Een indringende viering waar je stil van wordt. 

De kruiswegstaties van Hutschemakers, in zachte pasteltinten, worden geprojecteerd 

onder de lezing. We bidden onder het kruis. Vocaal Ensemble Voxtet o.l.v. Lydia Liefting 

zingt o.a. Bachkoralen. 

 

Stille Zaterdag 16 april, 16 uur: Concert.  

We verwijlen deze dag nog bij wat er op Goede Vrijdag gebeurd is. Claudia Kuhnt 

(sopraan), Inge van Keulen (alt) en Cees-Willem van Vliet (orgel) brengen het beroemde en 

weergaloze Stabat Mater van Pergolesi. Dit middeleeuwse gedicht laat je meeleven met 

moeder Maria die onder het kruis staat en met alle moeders die moesten meemaken dat 

het kind dat ze gebaard hebben vermoord is. Het leert ons zwijgen en mededogen.  

 

Paasmorgen, 17 april, 10.30 uur: Feestelijke viering 

'Het leven brak door aarde en steen' We vieren opgelucht de overwinning van het leven op 

de dood, Gods liefde op alle boze machten en krachten in de wereld. Zangers en 

instrumentalisten brengen de Paascantate van Buxtehude: 'Christ ist erstanden'. Het 

ensemble bestaat uit vier strijkers uit het Amersfoort Jeugd Orkest en Cees-Willem van 

Vliet (klavecimbel), de zangers zijn Maria den Hertog, Paula Bär-Giese en de derde naam is 

nog onbekend. Na afloop is iedereen welkom voor koffie en eigengebakken Paasbrood.  

 

Beloken Pasen, zaterdag 23 april, 16 uur: viering, voorafgegaan door de 

kerkmuziekbrouwerij voor liefhebbers met of 

zonder ervaring om 15 uur. We lezen wat twee 

mensen meemaakten die naar Emmaus liepen en 

hopen dat hun ervaring ook de onze zal zijn: dat 

Christus in het breken van het brood altijd bij ons is. 
 
 
 


