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Uitnodiging tot Brood en wijn 

Gastheer is Jezus Christus zelf. Ieder die gedoopt is en hier of elders 

vaker deelneemt aan de Tafel van de Heer, is van harte uitgenodigd 

om brood en wijn te ontvangen en zo te delen in de gemeenschap met 

Christus. 

Ieder ontvangt het brood op de hand en kan het daarna in de wijn dopen. 

Degenen die geen communie willen of kunnen ontvangen, worden van harte 

uitgenodigd om ook naar voren te komen en de zegen te ontvangen. Zij 

kunnen dit kenbaar maken door de armen over de borst te kruisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers:  Priester Victor Scheijde (St. Joris op ‘t Zand) 

Pastor Phil Jacobs (St. Franciscus Xaverius) 

Dominee Diederiek van Loo (Amersfoortse Zwaan)  

Dominee Jan van Baardwijk (Bergkerk) 

Dominee Alke Liebich (Johanneskerk)   

 

Cantor:   Cees-Willem van Vliet 

Organist:  Jan Jansen 

Koor:   Bergkerk Vocaal Ensemble  

 

 

 

Afbeelding voorzijde: muurschildering in de kerk van San Quirze de Pedret 

(Spanje), rond het jaar 1000. Het is een 'orante', een biddende figuur. 
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VERBRANDING VAN DE PALMTAKKEN 

 

GEBED 

 

INTREDELIED (staande) ‘Vernieuw in ons, o God’ 
  

 allen 

 

 
 

koor  Beadem ons, o Geest, 

met wonderlijke kracht, 

dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 

 

allen  Geef ons, o Christus, deel 

aan levenslang geluk. 

Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 

dat slaat geen dood meer stuk. 

 

allen  Drie-enig God, vervul 

wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien, 

dan staan wij oog in oog. 

 
t Carl P. Daw jr. ‘Restore in us o God’, vert Ria Borkent;  

m Hal H. Hopson; Liedboek 858 
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INLEIDING (staande) 

 

Genade zij u en vrede van God onze Vader, 

van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. 

 Amen.     

Ik zal opgaan tot het altaar Gods 

 tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 

 Onze hulp is de Naam van de Heer, 

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

 

GEBED OM ONTFERMING (staande) 

 

Laten wij in vertrouwen bidden om Gods ontferming: 

 

Allen buigen het hoofd 

 

 

 
 

 
 

 

Moge de almachtige en barmhartige God zich over ons ontfermen, onze 

zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. 

 Amen. 
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OPENINGSGEBED (staande) 

 

De Heer zij met u. 

 Hij zij u ook u nabij! 

Laat ons bidden 

--- gebedsstilte --- 

Eeuwige God, 

Gij zijt barmhartig 

en rijk aan ontferming; 

wij vragen U: 

bekeer ons tot U 

en open ons hart 

voor uw verlossend woord 

in deze veertig dagen 

en heel ons leven. 

 Amen. 

 

         Allen zitten 

 

LEZING uit Joël 2: 12-18       NBV 

 

Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart,  

door te vasten, te treuren en te rouwen.  

Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.  

Keer terug tot de HEER, jullie God,  

want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw,  

en bereid het onheil af te wenden. 

Misschien verandert Hij van gedachten, ziet Hij af van zijn voornemen  

en laat Hij een spoor van zegen achter,  

zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God. 

Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af 

en roep op tot een plechtige samenkomst. 

Breng het volk bijeen, laat heel Israël zich reinigen. 

Breng de oude mensen tezamen, 

verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. 

Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, 

laat de bruid het slaapvertrek verlaten. 

Priesters, dienaren van de HEER, hef een smeekbede aan in de tempel, 

tussen altaar en voorhal: ‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, 

geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. 

Waarom zouden zij mogen zeggen: “En waar is nu hun God?”’ 
Toen nam de HEER het op voor zijn land en ontfermde zich over zijn volk.  
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PSALM    Psalm 103, 1-12 

 

Praise the Lord, O my soul:  

and all that is within me praise his holy Name. 

Praise the Lord, O my soul:  

and forget not all his benefits; 

Who forgiveth all thy sin:  

and healeth all thine infirmities; 

Who saveth thy life from destruction:  

and crowneth thee with mercy and loving-kindness; 

 

Who satisfieth thy mouth with good things:  

making thee young and lusty as an eagle. 

The Lord executeth righteousness and judgement:  

for all them that are oppressed with wrong. 

He shewed his ways unto Moses:  

his works unto the children of Israel. 

The Lord is full of compassion and mercy:  

long-suffering, and of great goodness.    

 

He will not alway be childing: 

neither keepeth he his anger for ever. 

He hath not dealt with us after our sins: 

nor rewarded us according to our wickednesses. 

For look how high the heaven is in comparison to the earth: 

so great is his mercy also toward them that fear him. 

Look how wide also the east is from te west: 

so far hath he set our sins from us. 

 

     chant Peter A. Tranchell (1922-1993) 

 

Allen gaan staan 

 

LEZING uit het EVANGELIE volgens Mattheus 6:1-6, 16-21  NBV 

 

Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden  

om door de mensen gezien te worden.  

Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.  

Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid,  

bazuin dat dan niet rond,  

zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat  

om door de mensen geprezen te worden. 

Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.  

Als je iets uit barmhartigheid geeft, 
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laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.  

Zo blijft je gift in het verborgene,  

en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars  

die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden,  

zodat iedereen hen ziet.  

Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.  

Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur  

en bid tot je Vader, die in het verborgene is.  

En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

 

Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars  

met hun sombere gezichten, 

want zij vertrekken hun gezicht  

om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn.  

Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 

Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie,  

zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, 

alleen je Vader, die in het verborgene is.  

En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde:  

mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.  

Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg,  

daar breken geen dieven in om ze te stelen.  

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

 

Acclamatie (1x koor; 1x allen)        GvL 261 

 

 
 

  Allen gaan zitten 

 

OVERWEGING 

 

Korte stilte 
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ZEGENING VAN DE AS 

 

UITNODIGING OM HET ASKRUISJE TE ONTVANGEN 

 

Bij het uitdelen van de as zingt het koor 

 

‘Miserere mei, Deus’ (Psalm 51) 

Antonio Lotti (1666/7-1740) 

 

Miserere mei, Deus, secundum 

magnam misericordiam tuam;  

et secundum multitudinem 

miserationum tuarum, dele 

iniquitatem meam. 

Amplius lava me ab iniquitate mea: 

et a peccato meo munda me. 

 

Quoniam iniquitatem meam ego 

cognosco, et peccatum meum 

contra me est semper. 

Tibi soli peccavi, et malum coram te 

feci; ut justificeris in sermonibus 

tuis, et vincas cum judicaris. 

 

Ecce enim in iniquitatibus 

conceptus sum: et in peccatis 

concepit me mater mea. 

Ecce enim veritatem dilexisti; 

incerta et occulta sapientiae tuae 

manifestasti mihi. 

Asperges me hyssopo, et 

mundabor; lavabis me, et super 

nivem dealbabor. 

Auditui meo dabis gaudium et 

laetitiam: et exsultabunt ossa 

humiliata. 

God, wees in uw vriendschap mij 

genadig,  

wis, overvloedig in ontferming, mijn 

misstappen weg! 

 

Was mij geheel schoon van mijn 

onrecht, van mijn zonde maak mij 

rein! 

Want van mijn misstappen heb ik 

weet, mijn zonde heb ik tegenover 

mij voortdurend. 

Voor u en u alleen heb ik gezondigd; 

wat in uw ogen kwaad is deed ik, zo 

dat gij in uw recht staat met uw 

woord, en zuiver zijt in uw gerichten! 

Wel was mijn aanvang omgeven door 

onrecht en heeft in zonde mijn 

moeder mij ontvangen;  

toch verlangde u tot op de bodem 

trouw, en gaf u mij in het 

verborgenst kennis van wijsheid. 

Ontzondig mij met hysop, dan word 

ik rein, was mij, en ik word witter 

dan sneeuw! 

Doe mij horen verrukking en 

vreugde, dan juichen de beenderen 

die gij hebt verslagen! 
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Averte faciem tuam a peccatis meis,  

et omnes iniquitates meas dele. 

 

Cor mundum crea in me, Deus,  

et spiritum rectum innova in 

visceribus meis. 

Ne projicias me a facie tua, et 

spiritum sanctum tuum ne auferas 

a me. 

Redde mihi laetitiam salutaris tui,  

et spiritu principali confirma me. 

 

Docebo iniquos vias tuas,  

et impii ad te convertentur. 

 

Libera me de sanguinibus, Deus, 

Deus salutis meae, et exsultabit 

lingua mea justitiam tuam. 

Domine, labia mea aperies,  

et os meum annuntiabit laudem 

tuam. 

Quoniam si voluisses sacrificium, 

dedissem utique; holocaustis non 

delectaberis. 

Sacrificium Deo spiritus 

contribulatus; cor contritum et 

humiliatum, Deus, non despicies. 

 

Benigne fac, Domine, in bona 

voluntate tua Sion, ut aedificentur 

muri Jerusalem. 

Tunc acceptabis sacrificium 

justitiae, oblationes et holocausta; 

tunc imponent super altare tuum 

vitulos. 

Verberg uw aanschijn voor mijn 

zonden, wis al mijn 

ongerechtigheden weg! 

Schep mij een hart gereinigd, o God, 

schenk in mijn binnenste opnieuw 

een geest standvastig! 

Verwerp mij niet van voor uw 

aanschijn, de geest van uw heiligdom, 

neem die niet van mij weg! 

Keer tot mij weer met verrukking om 

uw reddende werk, een geest vol 

aandrift moge mij ondersteunen! 

Wie misstappen zetten zal ik uw 

wegen leren, zondaars keren tot u 

terug! 

Ontruk mij aan bloedschuld, God, 

de God die mij redt, laat mijn tong 

om uw gerechtigheid jubelen! 

Heer-over-mij, open mijn lippen, 

en mijn mond zal melden uw lof! 

 

Want uw verlangen gaat niet uit 

naar een offer, ik geef wel, maar een 

opgangsgave kan u niet behagen: 

offers voor God zijn een gebroken 

geest, een hart gebroken en 

verslagen,-  God, die zult gij niet 

verachten! 

Doe in uw welbehagen Sion goed, 

bouw op Jeruzalems muren! 

 

Dan verlangt ge naar gerechte offers,  

een opgangsgave geheel en al, 

dan klimmen er weer varren op uw 

altaar!    
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VOORBEDE 

 

Elke voorbede eindigt met: 

 

Laat ons bidden: 

 

Hierop zingen allen:  

 

 

 

 

BEREIDING VAN DE TAFEL 

 
Terwijl de tafel wordt toebereid, zingen we:  

 

  allen 

  
 

koor  Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid,  

mijn maskers en mijn ijdelheid – 

o Lam van God, ik kom. 
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allen  Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 

tast ik naar U, die mij bemint, 

bij wie mijn ziel genezing vindt – 

o Lam van God, ik kom. 

 

koor  Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 

o Lam van God, ik kom. 

 

allen  Zoals ik ben, in U te zijn 

en Gij in mij, in brood en wijn: 

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 

o Lam van God, ik kom. 

 

koor  Zoals ik ben – ja, dat ik dan 

de lengte, breedte, hoogte van 

uw diepe liefde vatten kan: 

o Lam van God, ik kom. 

 

allen  Zoals ik ben: dat ik uw naam 

nu al, met alle heiligen saam, 

en eens ook voor uw troon beaam – 

o Lam van God, ik kom. 

 

t Charlotte Elliott – ‘Just as I am’, m Arthur Henry Brown 

vert Gert Landman, Liedboek 377 

 

 

 

EUCHARISTISCH GEBED                  Allen gaan staan 

 

 

De Heer zij met u! 

 Hij zij ook u nabij. 

Verheft uw harten 

 Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Laten wij danken de Heer onze God 

 Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

U komt onze dank toe, Heer, onze God, 

overal en altijd, door Jezus, onze Heer. 

Want Gij zijt onze bondgenoot 

op leven en dood,  
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Gij weet wat wij zijn: stof en as. 

Het is Uw Geest die ons in leven houdt, 

Uw Woord dat ons de weg wijst. 

Daarom, Heer, onze God 

hebben wij het hart 

om samen met allen die uw roep hebben gehoord 

en uw weg zijn gegaan  

onze stem te verheffen  

tegen alles wat Uw wil weerspreekt, 

tegen alles wat ons bedreigt, 

en U te huldigen met ons lofgezang: 
 

 

SANCTUS & BENEDICTUS (staande)                             OKG Mis 26, GvL 291, LB 404c 

 

 

 
 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

En gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

Hij is U trouw gebleven en heeft ons liefgehad 

tot het bittere einde van zijn eenzame gang. 

En toen Hij gekruisigd werd als de minste der mensen, 

hebt Gij hem opgewekt uit de dood 

als de eerste van ons allen 
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en Hem de naam gegeven boven alle naam. 

Laat uw Geest zijn woorden vervullen  

nu wij doen wat Hij ons opdroeg:  

 

Hij heeft in de nacht van de overlevering 

het brood genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, 

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 

en gezegd:  

 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u, 

doet dit tot mijn gedachtenis. 

 

Zo heeft Hij ook de beker genomen 

daar de dankzegging over uitgesproken, 

hem rondgegeven en gezegd: 

 

Drinkt allen daaruit, 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 

tot mijn gedachtenis. 

 

Dit is het geheim van het geloof: 

 

Als wij dan eten van dit brood 

 en drinken uit deze beker 

 verkondigen wij de dood des Heren 

 totdat Hij komt.  

 Maranatha. 

 

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, 

met dit brood en deze beker en wij bidden U: 

gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 

en aanvaard ons offer van lof en dank. 

 

Zend uw Geest in ons midden  

en voeg ons allen tezamen 

tot een levende gemeenschap  

die U eert en dient, 

recht doet aan mensen, 

vrede sticht op aarde 

en hoopvol uw dag tegemoet gaat. 
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Met allen die wij voor uw aangezicht gedenken  

en die ons zijn voorgegaan….. 
met Maria en de apostelen  

en de heiligen van naam -  

de heilige Johannes de Evangelist, Sint Joris,  

Maarten Luther, Franciscus Xaverius… 

en de ontelbare naamlozen, 

heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd. 

 

Gezegend zijt Gij, o God, 

nu en alle dagen en in uw Rijk dat komt, 

door Jezus Christus onze Heer, 

die ons leerde bidden: 

 

Onze Vader                   m. F. Keesen, naar Gregoriaans 

GvL 322 
 

 

 

 



15 

 

 

 

 

VREDEGROET 

 

De vrede van Christus met u allen 

 zijn vrede met U! 

 

We wensen wie naast en om ons staan vrede met een buiging van het hoofd. 

 

Bij het breken van het brood wordt gezongen: 

 

 

LAM GODS (staande)             OKG Mis 26, GvL 331, LB 408c 

 

 
 

 

Allen gaan zitten 
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COMMUNIE 

 

Wees dan wat u ziet en ontvang wat u bent: het lichaam van Christus. 

 Amen. 

 

Ieder ontvangt het brood op de hand en kan het daarna in de wijn dopen. 

Degenen die geen communie willen of kunnen ontvangen, worden van harte 

uitgenodigd om ook naar voren te komen en de zegen te ontvangen. Zij 

kunnen dit kenbaar maken door de armen over de borst te kruisen.  

 

MUZIEK   ‘Vater unser im Himmelreich‘ 
    Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

 

 

GEBED NA DE COMMUNIE                  Allen gaan staan 

 

 

De Heer zij met U! 

 Hij zij ook u nabij. 

 

Laat ons bidden 

--- gebedsstilte --- 

God, onze Vader 

Gij kent en bemint ons 

en zult ons aanvaarden 

in al onze zwakheid 

als wij U oprecht zoeken; 

wij danken U 

voor Jezus uw Zoon 

die omwille van ons 

de weg van alle zaad is gegaan 

en vragen U: 

dat wij zijn gerechtigheid 

mogen aanleren 

en zijn liefde voor mensen 

gestalte geven 

bij alles wat wij doen 

in deze veertig dagen 

en heel ons leven. 

Amen. 
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SLOTLIED (staande)  ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 

 allen 

  
 

 

koor  2. De schepping die voor ons gesloten was 

   ontsluit Gij weer; Gij opent onze ogen. 

   O Zoon van David, wees met ons bewogen, 

   het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

allen  3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

   Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

   Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

  4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

   Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

   Ons is een lofzang in de mond gegeven, 

   sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

t Willem Barnard, m Frits Merthens, Liedboek 536, OKG 619 

 

 

ZEGEN (staande) 

 …  Vader, Zoon en heilige Geest.  

 Amen.       

 

Allen gaan nog even zitten om naar de muziek te luisteren. 
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MUZIEK  Praeludium es-moll | BWV 853 

   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

Hierna verlaten we de kerk. 

 

 

We wensen u een gezegende voorbereidingstijd naar Pasen toe. 

 

Wees bereid de weg van Jezus te gaan en samen met hem op te staan. 
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