
 

 

 

 

 

 

 

 

Viering  
in de Amersfoortse Zwaan  

op 25 maart 2023 

 

vijfde week in de veertigdagen  

naar Pasen toe 
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Muziek:   Fantasia a-moll | BWV 904a 
   Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v. Hoor ons aan, Eeuwige God. 
 Gij die ons hart aanziet en onze diepten peilt, 
a.  BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
v. Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.  
a. GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
v. Breng ons in het reine met U en met elkaar,  
a. ZEGEN ONS MET VREDE  
 EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 
v. Amen! 

Welkom in de kerk en welkom als u online verbonden bent!  
 
Veertig dagen tellen we naar Pasen toe. Een lange periode van 
voorbereiding, van inkeer, van extra aandacht, zodat je je kunt 
verheugen op het feest van Pasen en het je niet onverwachts overvalt. 
Johannes de Evangelist vertelt over Lazarus die teruggeroepen wordt 
uit de dood, een soort vooruitwijzing op het grote Paasgebeuren.  
 
Wie wil kan een kaarsje aansteken. Een lichtje als gebed om kracht, 
troost, warmte voor iemand anders of voor jezelf.  
Na afloop van de viering ben je welkom om nog wat na te blijven en wat 
te drinken. 
 
voorganger:    Diederiek van Loo 
cantor-organist:   Cees Willem van Vliet 
Zangers Zwaankoor:  Carmen de Jong, Ati de Zeeuw, Alice van 

Eldik, Wilma Smeenk, Jan Braster, Ronald 
Vendelmans.   

 
 
informatie: www.amersfoortsezwaan.nl  of www.stadsdominee.nl  
 
Afbeelding op de voorkant: Fresco uit een klooster in Spanje, rond 
1130, nu te zien in het Prado in Madrid 
 



3 

 

 

Openingslied   Liedboek 321 
 
   allen 

 
 

2   Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 
 
koor 

3   Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 
 
allen 

4   Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 
 

5   Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron. 
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koor 
6   Niet in het graf van voorbij, 

niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 

 
   allen 
7   Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 
 

t Huub Oosterhuis, m Bernard Huijbers 
 

Kyrielitanie  

 
  

Heer Jezus, hogepriester, knecht van God,  
HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS! 
 
Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, 
HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS! 
 
Heer Jezus, licht en aangezicht van God, 
HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS! 
 
Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God,  
HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS! 
 
Heer Jezus, onze broeder, onze God, 
HEER, ONZE HEER, ONTFERM U OVER ONS! 
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Lezing uit het Evangelie naar Johannes (hoofdstuk 11) 
 
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië,  
het dorp van Maria en haar zuster Marta.  
Maria was degene die de Heer met geurige olie gezalfd heeft  
en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd;  
en haar broer Lazarus was het die ziek was.  
De zusters hadden een boodschap naar Jezus gestuurd:  
Heer, uw goede vriend is zo ziek. Toen Jezus dit hoorde zei hij:  
Deze ziekte loopt niet uit op de dood,  
maar die is tot verheerlijking van God,  
dat de Zoon van God daardoor verheerlijkt zal worden.  
Jezus hield veel van Marta en haar zuster en van Lazarus.  
Toen hij hoorde dat Lazarus ziek was, bleef hij nog twee dagen waar hij 
was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen:  
Kom, we gaan terug naar Judea.  
Daarop zeiden de leerlingen: Rabbi, de Joden wilden u stenigen,  
en wilt u daar nu weer heen? Jezus zei: Heeft een dag niet twaalf uren? 
Iemand die onderweg is bij dag, die loopt geen gevaar om te vallen, 
omdat hij het licht van deze wereld ziet schijnen,  
maar is hij op weg in de nacht, hij struikelt doordat hij geen licht heeft. 
Daarop vervolgde hij: Onze vriend Lazarus ligt in slaap.  
Ik wil erheen en hem wekken.  
De leerlingen zeiden: Heer, als hij slaapt, zal hij beter worden.  
Jezus had dit gezegd, doelend op zijn dood,  
maar zij dachten dat hij gewoon in slaap zijn bedoelde. 
Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven, 
en ik kan mij verheugen om jullie – ter wille van je geloof –  
dat ik er niet bij ben geweest. Kom, dan gaan we nu naar hem toe.  
Thomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de andere leerlingen:  
Laten wij maar meegaan, om met hem te sterven. 
Toen Jezus daar aankwam, vond hij hem al vier dagen in het graf. 
Betanië lag dicht bij Jeruzalem, zowat een half uur gaans.  
Er was dan ook een groot aantal mensen vandaar  
naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer.  
Toen Marta hoorde dat Jezus in aantocht was ging ze hem tegemoet, 
Maria bleef thuis waar ze zat.  
Marta zei tegen Jezus: Heer, als u hier was geweest,  
dan zou mijn broer niet gestorven zijn.  
Maar ook nu weet ik zeker dat wat u God ook zou vragen,  
dat zal Hij u geven. 
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Daarop zegt Jezus: ‘Je broer zal opstaan.’  
Zegt Marta: ik weet dat hij zal opstaan  
bij de opstanding ten laatste dage.  
Toen zei Jezus tot haar: ‘Ik ben de opstanding en het leven.  
Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven;  
en ieder die leeft en gelooft in mij die zal niet sterven in eeuwigheid. 
Geloof je dat?  
Zij antwoordde: Ja Heer. Ik ben ervan overtuigd dat u de messias bent, 
de Zoon van God die naar de wereld zou komen. 
 
 
Lied   ‘Waarom houdt Gij u verborgen?’ 

 

 
a. 2. Die Gij liefhebt is gestorven,  

die wij liefhebben gegaan.   
Zal de dode ooit herboren  
worden met een nieuwe naam? 
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c.  3. Wie in Hem gelooft zal leven  
  Hij is de verrijzenis. 
  Daarom blijven wij verweven 
  met Hem die de toekomst is. 
 
a. 4. Roep ons allen, Heer, naar buiten 
  uit het graf en uit de pijn. 
  Laat uw liefde ons omsluiten, 
  dat wij steeds geborgen zijn.  
 
En daarmee liep zij weg en ging Maria roepen, haar zuster  
en zei op gedempte toon: De Rabbi is er, en hij vraagt naar je.  
Zodra Maria dit hoorde stond ze haastig op en ging naar Hem op weg. 
Jezus was nog niet het dorp ingekomen,  
maar was nog op de plek waar Marta hem had getroffen. 
Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten,  
zagen dat Maria zo haastig opstond en naar buiten ging,  
liepen ze met haar mee,  
want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. 
Maar toen Maria kwam waar Jezus was en hem zag,  
toen wierp ze zich aan zijn voeten neer. Ze zei:  
Heer, als u maar hier was geweest,  
dan zou mijn broer niet gestorven zijn!  
Toen Jezus haar zo in tranen zag  
en ook de Joden die met haar mee waren gekomen, in tranen,  
kwam hij heftig in opstand, zijn lichaam schokte en hij sprak:  
Waar hebben jullie hem neergelegd?  
Ze zeiden: Heer, als u mee komt kunt u het zien. 
Jezus begon ook te huilen, en de Joden zeiden:  
Zie eens hoeveel hij van hem hield!  
Maar sommigen zeiden ook: Hij heeft de ogen van een blinde geopend, 
had hij dan niet ook kunnen maken dat die broer niet stierf?  
Jezus, opnieuw heftig bewogen, liep naar het graf.  
Het was een rotsgraf en er was een steen voor geplaatst.  
Jezus zegt: Haal die steen weg.  
Marta, de zuster van de dode, zei: Heer, er is al een lijklucht!  
Het is al de vierde dag!  
Maar Jezus zegt tegen haar:  
Ik heb je toch gezegd dat je Gods heerlijkheid zult zien als je gelooft? 
Toen haalden ze de steen weg.  
Jezus sloeg de ogen omhoog en zei:  
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Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. U hoort mij altijd, dat weet ik, 
maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier,  
opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.  
Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’  
En naar buiten kwam de gestorvene,  
zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, 
en zijn gezicht bedekt door een doek. 
Jezus zei tegen de omstanders:  
Maak los die banden, en laat hem gaan. 
 

 

 

               
 
Overweging 
 
 
Muziek   ‘I am the Resurrection’ 
    uit: ‘The Burial Service’, William Croft (1678-1727) 
 

I am the resurrection and the life, saith the Lord: 
he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: 
and whosoever liveth and believeth in me shall never die. 
 
I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand 
at the latter day upon the earth. 
And though after my skin worms destroy this body, 
yet in my flesh shall I see God: 
whom I shall see for myself, 
and mine eyes shall behold, and not another. 
 
We brought nothing into this world, 
and it is certain we can carry nothing out. 
The Lord gave, and the Lord hath taken away; 
blessed be the Name of the Lord. 
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 VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 
 
Collecte: we delen graag met anderen, contant of digitaal.  

De eerste ronde is voor hulp in Zambia: de Stichting Bezwa  
(www.bezwa.nl) helpt jonge mensen op weg met scholing 
en werk. 
De tweede ronde is voor de Amersfoortse Zwaan.  
Een donatie via de QR code wordt 50/50 verdeeld. 

 
 
Onderwijl zingen we Liedboek 827 
 
 allen 

 
 koor 
2. God onze toekomst, God is onze Vader, 
 Hij is het licht voor onze dagen uit. 
 De hele wereld leeft van zijn genade, 
 Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
 allen 
3. Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
 dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
 om ze de toekomst tegemoet te leven 
 wanneer de grote oogst te velde staat. 
 

http://www.bezwa.nl/
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4. Ja, wij zijn allen kind’ren der belofte, 
 kinderen van de dag die komen zal, 
 als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
 roepend van recht en vrede overal! 
 

t Willem Barnard (bij Galaten 3, 16-22), m Genève 1551 (Psalm 12) 
 
 

Voorbede, elke intentie besloten met: 

 
 
 
Dankgebed aan tafel (allen staan) 
 
Brood en wijn in onze handen  
om te vieren hoe Jezus Messias  
de weg van liefde en de weg van Gods geboden is gegaan  
tot in de dood. Tot door de dood heen. 
 
Wij gedenken hoe Hij in de nacht van de overlevering, 
zijn leerlingen het brood van de uittocht reikte 
en de wijn van de vreugde. 
 
Wij mogen delen in zijn nieuwe verbond  
in de vergeving van zonden  
in de hoop op het koninkrijk van God, 
onder ons, spoedig! 
 
Als we ons dagelijks brood breken en delen met de mens naast ons 
als we elkaar een beker wijn aanreiken 
gedenken wij zijn dood 
belijden zijn opstanding 
verwachten zijn toekomst 
want wie God roept zal niet blijven slapen.  
Maranatha! 
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Daarom, een met allen die ons zijn voorgegaan, 
en verbonden met allen die nu onze dagen delen, bidden wij  

 
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,  
geef ons heden ons dagelijks brood,   
en vergeef ons onze schulden,   
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade. 
 

         
       
 
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.  
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 naar voren komen om een zegen te 
krijgen of blijven zitten en zich ook dan verbonden voelen met anderen.  

 
 
Muziek  Fuga a-moll | BWV 904b 
   Johann Sebastian Bach 
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Als dankgebed zingen we:   
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Slotlied       Liedboek 547  1, 2, 4 
 

                  

   
 2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

 4. Laten wij God loven, leven van het licht, 
onze val te boven in een evenwicht, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

t Willem Barnard, m Ignace de Sutter 
 
 

v. zegen 

       
 
        
 Muziek tot besluit:   ‘O Mensch, bewein dein Sünde groß’ 
     Johann Sebastian Bach | BWV 622   
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PASEN in de Amersfoortse Zwaan: 
 
1 april  16 uur: met Thomas Thijssen in gesprek over zijn werk ‘de 

kruisdragende Christus’ dat in de stille week in de kerk hangt. 
 
7 april  13.30-14.30: instuderen Matthäuspassionkoralen  

 olv Cees-Willem van Vliet. De muziek is te downloaden op 
www.amersfoortsezwaan.nl/agenda  

  15 uur: Goede Vrijdag viering / meezing Matthäus 
 
8 april  12-16 uur: eigen meditatie en gebed op Stille Zaterdag 
 
9 april 10.30 uur: Feestelijke viering van Pasen waarin Heleen en 

Gabriel Küdün de Graaf hun dochter ten doop houden.  
Timon van Velzen (bas), strijkers van het Amersfoorts Jeugd 
Orkest en Cees-Willem van Vliet (klavecimbel) spelen een 
Paascantate van Buxtehude.  
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Jacob Epstein, Lazarus, New College chapel, Oxford 


