
 
 
 

 
  

Viering  
in de Amersfoortse Zwaan  

op 28 januari 2023 

 

Maria Magdalena 
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voorganger: ds Diederiek van Loo, cantor-organist: Cees Willem van Vliet 
 
Afbeelding op de voorkant: Maria Magdalena, detail van een schildering 
van Carlo Crivelli, 1480 
 
informatie: www.amersfoortsezwaan.nl  of www.stadsdominee.nl  
 
In deze viering zingen in het Zwaankoor mee:  
Jan Braster, Lisa Pul, Corrie Hoekstra, Lenie Snijder, Ronald 
Vendelmans, Lydia Vroegindeweij 
 
 
  

Welkom in de kerk en welkom als u on-line verbonden bent!  

 

In de kerk is de groepsexpositie te zien ‘ik ben Maria Magdalena’.  
De kunstenaar vertellen: “Het leven van Maria Magdalena is een 
innerlijke reis, die we allemaal kunnen maken. Wij hebben elkaar als 
kunstenaars regelmatig ontmoet in cirkels van meditatie, creatie en 
uitwisseling. Ieders reis wordt op deze manier geraakt door de reis van 
de ander. Zo ontstaat een optelling van ervaringen die in iedereen 
reflecteert.” De kunstenaars hebben hun ervaringen verbeeld in foto’s, 
objecten, tekeningen, video, in woorden en klanken. 
 
Wie wil kan ook zelf een kaarsje aansteken: een vlammetje van geloof 
en hoop op een nieuw begin, een lichtje als gebed om kracht, troost, 
warmte voor iemand anders of voor jezelf.  
 
In deze dienst zingt het Zwaankoor mee. In maart is er weer de 
mogelijkheid om mee te zingen, geef je op via 
amersfoortsezwaan@gmail.com 
 
Na afloop van de viering ben je welkom om een glas wijn/sap te 
drinken. 
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Muziek:    
 
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:  
a. LICHT EN VREDE 
v. voor jullie allen:  
a. LICHT EN VREDE! 
v. Amen! 
 
Lied 912                                

 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
  trouw en vaardig tot uw werk. 
  Maak dat ik mijn voeten zet 
  op de wegen van uw wet. 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
  U, mijn koning, hulde biedt. 
  Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
  dat zij uw getuigen zijn. 
 
4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
  dat ik niets aan U onthoud.  
  Maak mijn kracht en mijn verstand 
  tot een werktuig in uw hand. 
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5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
  dat hij U geheiligd zij. 
  Maak mijn hart tot uwe troon, 
  dat uw heilige Geest er woon’. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
  ’k leg voor U haar schatten neer. 
  Neem mijzelf en voor altijd  
  ben ik aan U toegewijd. 

 
 
Gebed om ontferming  
Kyrie & gloria gezongen 
(Cees-Willem van Vliet, op basis van lied 270 a) 
 

       

  

 
v.  Wij danken U, God,  

om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij! 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
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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…. 
  
 
Lezing uit de profeet Sefanja (hoofdstuk 3:9-17) 
 
Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, 
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 
De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. 
De HEER, de koning van Israël, is in je midden, 
je hebt geen kwaad meer te vrezen. 
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 
‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’ 
De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. 
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,  
in zijn liefde zal Hij zwijgen, 
in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. 
Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen, 
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. 
Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 
In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers,  
de kreupelen zal Ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. 
En hen die in de hele wereld werden veracht 
zal Ik met eer en roem overladen. 
In die tijd breng Ik jullie terug. 
Dan zal Ik jullie verzamelen, en je met eer en roem overladen 
te midden van alle volken op aarde. 
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe Ik je lot ten goede keer 
– zegt de HEER. 
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Psalm 30a: 1, 2, 4 
 

 

 
 
Lezing uit het evangelie naar Lukas, hoofdstuk 8 (staande) 
 
Kort daarop begon Jezus rond te trekken  
van stad tot stad en van dorp tot dorp  
om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen.  
De twaalf vergezelden Hem,  
en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekten genezen 
waren: Maria van Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven,  
Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes,  
en Susanna – en nog tal van andere vrouwen,  
die uit eigen middelen voor hen zorgden. 
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Koor: Maria Magdalena (Henrik Sundblad Nyländska folkvisor, 1887) 
 
1)  Jungfru Maja gick på källarbro,  

Solen sken vida. 
Yår herre Krist till henne kom.  
Alt under lunden den gröna.  
 

2)  „Ack, om jag fick dricka vattnet ditt!  
Solen sken vida.  
,,Ja, om jag hade silvkannor tre  
Alt under lunden den gröna. 
 

20)  Det skall du få för din starka tro. 
Alt under lunden den gröna. 

 
1) Maagd Maja liep over de lage brug, de zon scheen fel. 
 De Heer Christus kwam naar haar toe. ’t Was in de groene gaarde. 
 
2) "Ach, als ik uw water mag drinken! De zon scheen fel.  
 "Ja, als ik drie zilveren potten had. ’t Was in de groene gaarde. 
 
 3-19 beschrijft haar zonde en de boetedoening 
 
20) Je zult het verkrijgen vanwege je sterke geloof. ’t Was in de groene gaarde. 

 
 
Overweging 
  
Koor:  Magdalena 

(uit: ‘Marienlieder’, op.22) Johannes Brahms (1833-1897) 

 
An dem österlichen Tag 
Maria Magdalena ging zu dem Grab; 
was fand sie in dem Grabe stehn? 
Einen Engel wohlgetan. 
 
Der Engel grüsst sie in der Zeit: 
"Den da suchet das vielselige Weib, 
er ist erstanden von dem Tod, 
den du salben wolltest". 
 
"Maria!" ruft er ihr zu hant, 
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da erkennt sie ihren Heiland, 
sie sah in aller der Gebärde, 
sam er ein Wärter wäre. 
 

 
VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 

 
Collecte: we delen graag met anderen, contant of 
digitaal.  
Er is een collecte (50/50) voor de Stichting Bezwa die in hun 
jeugdcentrum jongeren in Chipulukusu, Zambia, helpt bij 
scholing en werk en de Amersfoortse Zwaan.  

 
 
Voorbeden  
 
Lied 975 
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2  Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 

3  Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 

4  Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

 
Dankgebed aan tafel (allen staan) 
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besloten met een gezamenlijk gebeden:  

   

           
Vredegroet - we wensen elkaar vrede toe  
 
Nodiging  

Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is welkom.  
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.  
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Als je geen alcohol gebruikt vraag dan even om druivensap, ook dat 

staat klaar. Hetzelfde geldt voor glutenvrij brood.  
Wie liever niet deelt in brood en wijn kan blijven zitten en zich verbonden 
voelen met anderen of naar voren komen om een zegen te krijgen.  

 
Muziek:  
 
Slotgebed  

                          
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
 
v. zegen 
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Muziek tot besluit:   
 

+ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


