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OPEN KERK       HELVOIRT 

 

VOORAF           ORGELSPEL 

 

OPENINGSLIED 

 

Adir hu, adir hu, Machtig is Hij, machtig is 

Hij, 

yivne vayto b’karov  moge Hij spoedig zijn huis 

bim’hera, bim’hera  herbouwen, snel, 

b’yamaynu b’karov.  in onze dagen. 

El b’ne, ayl b’ne, God herbouw, God 

herbouw, 

b’ne vaytcha b’karov.  herbouw het spoedig. 

     

 

BEGROETING  

 

Palmpasen is het begin van de Goede Week,  

waarin wij gedenken en vieren 

dat lijden en dood niet het einde zijn 

van alles en iedereen, 

dat het goede het wint van het kwaad. 

 

Wij spiegelen ons aan Jezus 

die zo vol was van God 

dat hij het leven voluit vertrouwde, 

mens en wereld trouw bleef, 

koste wat het kost. 

 

Hoe hij, door ’t volk onthaald, 

werd opgejaagd en opgepakt, 

hoe hij ontroerd en ontroerend 

afscheid nam, is veroordeeld 

en gekruisigd. 

Hoe hij moest verdwijnen 

maar ons nabij is gebleven, 

tot hiertoe, alle dagen van ons leven.  

 

LIED 

 

J. O mensen, hoort wat is geschied, 

het is Palmzondag, zoals Ge ziet, 

wanneer men God zijn vrede biedt: 

hosanna in den hoge! 

  

De eerste dag, de laatste week, 

o luister wat de Heer toen deed, 

hoe hij Jeruzalem inreed - 

hosanna zoon van David! 
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K.  Gij weet, hij had er twee gestuurd, 

die zouden vinden op zijn woord. 

Zo is het allemaal gebeurd - 

hosanna in den hoge! 

  

Dat dorp, daar zijn ze heengegaan, 

daar vonden zij de ezel staan, 

de ezel is hun toegestaan - 

hosanna zoon van David! 

 

 

INTOCHT            Lucas 19:37-40 

 

Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, 

begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met 

luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die 

ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt 

als  koning,  in de  naam van de  Heer!  Vrede  in de  

hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele 

Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: 

‘Meester, berisp uw leerlingen.’ Maar hij 

antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan 

zouden de sténen het uitschreeuwen.’ 

 

 

LIED 

 

G.  Hoe laag en wankel is de troon 

van deze hoge koningszoon! 

Hij houdt de schepping bij de toom - 

hosanna in den hoge!  

  

De mensen hebben recht en slecht 

hun kleren op de grond gelegd, 

toen is uit aller mond gezegd: 

hosanna zoon van David! 

  

Gezegend die daar nader komt, 

uit naam van God de Vader komt, 

de boze vijand staat verstomd - 

hosanna in den hoge! 

 

 

Gaat u staan 

PALMZEGEN       

 

Wat komt gaat weer, 

wat bloeit verdort een keer, 

maar Iets blijft, 

overleeft in Iemand. 
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Alle begin kent een einde, 

mensen weten dat hun uur komt, 

maar ergens is in de tijd die verstrijkt 

de Eeuwige die blijft. 

 

De schepping 

hunkert naar voltooiing, 

de mens naar licht en leven. 

Een oerverlangen, 

met de geboorte meegekregen. 

 

+ 

 

Zegen dan de hand die deze palm draagt, - 

zegen het huis waar hij ’n ereplaats krijgt, 

het land waar hij wordt geplant, 

zegen de drukke wegen 

waarlangs hij wordt gezet. – 

 

Zegen ons met geloof in het leven, 

met het vertrouwen van Jezus van Nazaret, 

die U een zoon is geworden 

en ons een naaste is gebleven. Amen. 

 

Gaat u zitten 

 

U bent allen uitgenodigd om naar voren te komen 

en hier een palmtakje in ontvangst te nemen, voor 

thuis, misschien achter het kruis. 

  

 

 

PALM UITDELEN Ondertussen orgelspel en 

een lied 

Orgelvoorspel 

 

G.  Zij riepen: leve de profeet!  

Gij maakt u voor de dood gereed,  

de dag die nu Palmzondag heet,  

hosanna in den hoge! 

 

Uw staatsie, dat is toorn en pijn,  

er zal een kroon van doornen zijn,  

zoudt gij daartoe geboren zijn?  

Hosanna zoon van David!! 

 

J.  O mensen, weet wat is geschied  

na deze zondag, na dit lied:  

God is het, die u vrede biedt! 

Hosanna in den hoge! 
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Rij voort, o koning, door de tijd  

tot midden in het dodenrijk;  

dat is de grote lijdensweek. 

Hosanna, zoon van David! 

 

Orgelnaspel 

 

     Gaat u staan 

 

HET KRUIS        Binnen gebracht en 

    op de standaard geplant 

 

Gaat u zitten 

 

HET LIJDENSVERHAAL VAN MATTEÜS     

 

Na zijn laatste maaltijd met zijn volgelingen ging 

Jezus met hen naar een plek die Getsemane 

genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik 

ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen 

van Zebedeüs met zich mee. Toen hij bedroefd en 

angstig begon te  worden, zei hij tegen hen: ‘Ik ben 

diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met mij 

waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich 

voorovervallen op de grond en bad: ‘Vader, als het 

mogelijk is, laat deze beker dan aan mij 

voorbijgaan!  Maar laat het niet gebeuren zoals ik 

het wil, maar zoals U het wilt.’  

Hij liep terug naar zijn leerlingen en zag dat ze 

lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie 

niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en 

bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is 

wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Voor de 

tweede maal liep hij van hen vandaan en bad: 

‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan 

mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het 

dan gebeuren zoals U het wilt.’ Toen hij terugkwam, 

zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door 

vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep 

opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met 

dezelfde woorden als daarvoor.  

Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: 

‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? 

Het ogenblik is nabij waarop de Mensenzoon wordt 

uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; 

kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’  

Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, 

een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met 

zwaarden en knuppels bewapende bende, die door 

de  hogepriesters  en  de  oudsten van  het  volk  was 
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gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met 

hen een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had 

hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 

Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en 

kuste hem. Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je 

daarvoor  gekomen?’  Daarop kwamen de  mannen 

naderbij, grepen Jezus vast en namen hem 

gevangen. Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar 

zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de 

dienaar van de hogepriester een oor af. Daarop zei 

Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn 

plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door 

het zwaard omkomen. Je weet toch dat ik mijn 

Vader maar te hulp hoef te roepen of Hij stelt mij 

onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter 

beschikking? Maar hoe zouden dan de Schriften in 

vervulling gaan, waar staat dat het zo moet 

gebeuren?’ Toen zei Jezus tegen de mannen: ‘U 

bent er met zwaarden en knuppels op uit getrokken 

om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! 

Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te 

geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen; 

maar dit alles gebeurt omdat de geschriften van de  

profeten in vervulling moeten gaan.’ Daarop lieten 

al zijn volgelingen hem in de steek en vluchtten weg. 

 

 

LIED  

 

Hoe eenzaam en verlaten 

sta jij daar voor de dood. 

Geen mens om mee te praten, 

je angst is veel te groot. 

Je reikt nog naar je vrienden, 

hun warmte die nog lacht.  

En vóór je ligt het donker, 

het zwarte van de nacht. 

 

 

De mannen die Jezus gevangengenomen hadden, 

leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij 

wie de schriftgeleerden en de oudsten 

bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een 

afstand tot op de binnenplaats van het huis van de 

hogepriester; daar ging hij tussen de knechten 

zitten om te zien hoe het zou aflopen.  

De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden 

Jezus met behulp van een valse getuigenverklaring 

te veroordelen, maar dat lukte hun niet; hoewel zich 

vele valse  getuigen meldden.  Ten slotte  meldden er 
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zich twee die zeiden: ‘Die man heeft gezegd: “Ik kan 

de tempel van God afbreken en in drie dagen weer 

opbouwen.”’ De hogepriester stond op en vroeg 

hem: ‘Geeft u geen antwoord op wat deze getuigen 

tegen u inbrengen?’ Maar Jezus bleef zwijgen. De 

hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God: 

zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God.’ 

Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u 

allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien 

zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem 

zien komen op de wolken van de hemel.’ Hierop 

scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: 

‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog 

getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering 

gehoord. Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is 

schuldig en verdient de doodstraf!’ Daarop 

spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. 

Anderen stompten hem en zeiden: ‘Profeteer dan 

maar eens voor ons, Messias, wie is het die je 

geslagen heeft?’ 

Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een 

dienstmeisje naar hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde ook 

bij die Jezus uit Galilea!’ Maar hij ontkende dat met  

klem, zodat allen het konden horen: ‘Ik weet niet 

waar je het over hebt.’ Toen hij wilde weggaan naar 

het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei 

tegen de omstanders: ‘Die man hoorde bij Jezus van 

Nazaret!’ En opnieuw ontkende hij en zwoer: ‘Echt, 

ik ken de man niet!’ Even later kwamen de 

omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel 

degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt 

je.’ Daarop begon hij te vloeken en te zweren: ‘Ik 

ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan. 

Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: 

‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij 

driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en 

huilde bitter. 

 

       Kort orgelspel 

 

BEZINNING  

 

Die tobben, veel te verwerken hebben; 

huiveren voor wat hen te wachten staat. 

 

Die eenzaam zijn, in de steek gelaten, 

niet weten naar wie of waarheen. 

 

Die aan ’t laatste toe, zo moeilijk 

kunnen aanvaarden en loslaten. 
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LIED  

 

G. Gij 

levende eerste en laatste 

moeder vader God onspreekbaar 

boven onze woorden uit: 

Zegen uw mensen die hier nu zijn 

en al uw mensen waar ook ter wereld; 

doe lichten over ons uw aangezicht  

en geef ons vrede. 

 

 

De volgende ochtend vroeg namen alle 

hogepriesters met de oudsten van het volk het 

besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem 

geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden 

hem over aan Pilatus, de gouverneur. Toen Jezus 

voor de gouverneur stond, stelde deze hem de 

vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus zei: 

‘U zegt het.’ Maar op de beschuldigingen die de 

hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, 

antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus 

tegen hem: ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal 

tegen u inbrengen?’ Hij gaf op geen enkele 

beschuldiging enig weerwoord, wat de gouverneur 

zeer verwonderde. 

Nu had de gouverneur de gewoonte om op het 

pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door 

het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte 

gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. 

En dus vroeg     Pilatus     hun,     toen     ze     daar 

waren samengestroomd: ‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, 

Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt 

genoemd?’  Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst 

hadden uitgeleverd.  

Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een 

boodschap van zijn vrouw gebracht: ‘Laat je niet in 

met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk 

vannacht in een droom veel moeten lijden.’ 

Ondertussen haalden de hogepriesters en de 

oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas 

vragen, en Jezus laten doden.  

Weer nam de gouverneur het woord en hij vroeg 

opnieuw: ‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ 

‘Barabbas!’ riepen ze. Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet 

ik dan doen met Jezus die de Messias wordt 

genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met 

hem!’ Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ 

Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het 

kruis  met  hem!’  Toen  Pilatus inzag  dat  hij  niets 
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bereikte, maar dat er zelfs een opstand dreigde uit 

te breken, liet hij water brengen, waste ten 

overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik 

ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het 

zelf maar op te lossen.’ En heel het volk 

antwoordde: ‘Laat zijn bloed ons maar worden 

aangerekend, en onze kinderen!’ Daarop liet Pilatus 

Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om 

gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had 

laten geselen. 

 

 

LIED  

 

Wie zal ooit kunnen weten 

wat door jou is gegaan 

toen jij geboeid, geketend, 

terecht hebt moeten staan 

voor hen van wie jij aanneemt 

dat zij je broeders zijn 

die jij wilde bevrijden. 

je zwijgt in diepe pijn. 

 

 

De soldaten van de gouverneur namen Jezus mee 

naar het pretorium en verzamelden de hele cohort 

om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem 

een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon 

van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze 

gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen  

voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: 

‘Gegroet, koning van de Joden,’ en ze spuwden op 

hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem 

op het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot,  

trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren 

weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. 

 

      Een palm op het kruis 

 

 

BEZINNING  

 

Die, kind nog of stokoud, niet in staat zijn 

voor hun recht en belang op te komen. 

 

Die door letter en wet gemangeld worden, 

onder ’n stortvloed van woorden bedolven;  

 

Die het, beurs gebeukt, opgeven; 

alle vertrouwen opzeggen. 
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LIED  

 

G. Gij 

levende eerste en laatste 

moeder vader God onspreekbaar 

boven onze woorden uit: 

Zegen uw mensen die hier nu zijn 

en al uw mensen waar ook ter wereld; 

doe lichten over ons uw aangezicht  

en geef ons vrede. 

 

 

Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een 

man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen 

ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die 

Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ 

betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, 

maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan 

te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, 

verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te 

dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te 

bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de 

aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van 

de Joden.’ Daarna werden er naast hem twee 

misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de 

ander links. De voorbijgangers keken 

hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Jij 

was toch de man die de tempel kon afbreken en in 

drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God 

bent, red jezelf dan en kom van dat kruis af!’ Ook 

de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten 

maakten zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen 

heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. 

Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van 

het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 

Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die 

hem nu dan redden, als Hij hem tenminste 

goedgezind is. Hij heeft immers gezegd:  “Ik ben de  

Zoon van God.”’ Precies zo beschimpten hem de 

misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. 

 

       Gaat u staan  

 

 

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele 

land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, 

in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep 

luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat betekent: 

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij 

verlaten?’  Toen de omstanders dat hoorden, zeiden 
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enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ Meteen kwam 

er uit hun midden iemand toegesneld die een spons 

pakte en in water met azijn doopte. Hij stak de 

spons op een stok en probeerde hem te laten 

drinken. De anderen zeiden: ‘Laten we nu maar 

eens zien of Elia hem komt redden.’ Jezus riep 

opnieuw, luidkeels, en gaf de geest. 

 

LIED  

 

Bespot, beroofd, geslagen, 

van misdaden beticht, 

geen kleed meer om te dragen, 

prooi van een volksgericht 

en boze tongen spreken 

gemene lastertaal, 

om zo je naam te breken, 

dood moet jouw godsverhaal. 

 

       Gaat u zitten 

 

Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd 

waren om hem te dienen, stonden van een afstand 

toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria van 

Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, 

en de moeder van de zonen van Zebedeüs. 

Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke 

man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette 

Josef en was ook een volgeling van Jezus geworden. 

Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem het 

lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan 

hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, 

wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het 

nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten 

uithouwen.  Daarna rolde hij een grote steen voor 

de ingang van het graf en vertrok. Maria van 

Magdala en de andere Maria gingen tegenover het 

graf zitten en bleven daar achter. 

 

      Een palm op het kruis 

 

Kort orgelspel 

 

BEZINNING  

 

Die klein, jong en weerloos, 

moeten bloeden voor de misstap van hun ouders. 

 

Die schreeuwen om hulp 

en geen gehoor vinden, geen helpende hand. 
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Die gevlucht voor grof geweld, 

voelen in den vrije vreemde niet welkom te zijn. 

 

 

 

LIED 

  

G.  Gij 

levende eerste en laatste 

moeder vader God onspreekbaar 

boven onze woorden uit: 

Zegen uw mensen die hier nu zijn 

en al uw mensen waar ook ter wereld; 

doe lichten over ons uw aangezicht  

en geef ons vrede. 

 

 

 

ONDERBREKING   Orgelspel en Collecte 

 

Tijdens de Onderbreking geven we de mandjes weer 

aan elkaar door voor de collecte, zoals we dat 

vroeger ook deden. 

 

 

 

BELIJDENIS 

 

V.    Ik geloof in de Eeuwige, 

oorsprong van Leven, 

die ons leven geeft, 

 om het vrucht te laten dragen 

 en het door te geven. 

 

A. Ik geloof in het Leven 

 dat mij is geschonken, 

 en steeds weer toekomt. 

 Ik geloof dat mijn toekomst Leven is. 

 

V. Ik geloof in het Leven, 

 in God die zich in mensen laat kennen 

Dat wij het beste in elkaar tot leven te wekken. 

 Ik geloof dat Jezus ten voeten uit 

 het beeld is geworden van het beste in mensen, 

ons een broeder, God een zoon. 

 

A. Ik geloof dat het leven, ook mijn leven, 

niet op een breekpunt uitloopt, 

maar – het keerpunt voorbij – 

zijn voleinding vindt in zijn Oorsprong. 
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LIED 

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept  

als de avond mij de nacht inleidt  

zijt Gij mij God een herder?  

 

K. Loop ik langs groene velden  

hoor ik het zachte water  

komt mijn hart tot rust:  

hier ben ik thuis.  

Deze dagen leef ik als gegeven  

door wie zo groot zo goed ?  

A. Zijt Gij mij God een herder …  

 

K.  Ontmoet ik tegenslagen  

en val ik in de diepte  

altijd vind ik kracht  

weer op te staan.  

Deze dagen weet ik me gedragen  

door wie zo Groot zo Goed.  

 

A.  Zijt Gij mij God een herder … 

 

K.  Hoor hoe de mensen zeggen: 

‘Zinloos is het leven’ 

met de dood als uitzicht in ’t verschiet. 

Spreekt de aarde ons niet van een hemel 

van schepping, God en Goed? 

 

A.  Zijt Gij mij God een herder … 

 

 

GEDACHTENIS 

 

Gedenken wij allen  

die met ons het dagelijks brood 

hebben gebroken en gegeten. 

de beker zoet en zuur 

gedeeld en gedronken, 

die ons zijn voorgegaan in de dood. 

 

Vanavond noemen wij hier bij naam Jo van 

Wagenberg-van de Pas (2020), rond haar sterfdag, 

en Wim van Wagenberg (2022), die op 6 maart is 

overleden en uitgeleide is gedaan op 12 maart.  

 

Gedenken wij de mensen met een belofte, 

profeten van naam en onbekend 

die zijn verdwenen, uit de weg geruimd. 
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Denk ook aan die alleen en vergeten zijn 

heengegaan; met geweld van het leven beroofd; 

van honger en dorst gestorven; op de vlucht 

bezweken; vermist en nooit meer teruggezien; hun 

strijd voor een vreedzame wereld met de dood 

hebben moeten bekopen; en gedenk hen die geen 

andere uitweg meer zagen dan zichzelf het leven te 

benemen.  

 

Er zij licht, vrede, rust. 

 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

G. Alwie eten van dit brood, 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

Gezegend zijt Gij om adem en licht, 

de bron uit wie wij geboren, 

de einder waarheen wij gaan, - 

 

Om zon en maan, 

alles-en -alles in het bestaan geroepen,  

’t onnoembare wonder dat wij beleven. 

 

Gezegend zijt Gij om hart en ziel, 

de hoop die gaande houdt, 

de belofte waarop wij koersen. 

 

G.  Alwie eten van dit brood, 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

Gezegend zijt Gij om Jezus Christus 

die voluit op U vertrouwde 

en mensen trouw was tot het uiterste. 

 

Gezegend zijt Gij om hem die 

ten afscheid brood nam, 

het brak, deelde met zijn vrienden 

en zei: Dit ben ik met hart en ziel;  

het leven gegeven met u gedeeld, - 

 

om hem die op het laatst 

zijn beker overreikte en zijn vrienden zei: 

Neem deze van mij aan en geef hem door; 

mijn testament voor u, een nieuw begin. 
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G. Alwie eten van dit brood, 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

Gezegend die zijn zoals hij: 

stem voor stommen, oor voor doven, 

oog voor blinden – met een onverschrokken  

vertrouwen in alles-komt-goed – 

liefde heeft het laatste woord. 

Gezegend die zijn zoals hij: 

aan geen kwaad ten ondergaan, 

in geen dood, geen graf berusten. 

Gezegend die bidden zoals hij. 

 

 

ONZE VADER 

 

Onze Vader verborgen 

uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade – 

 

waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 

 

Van U is de toekomst 

kome wat komt. 

 

 

 

COMMUNIE 

 

U bent allen uitgenodigd om het brood van het 

leven met elkaar te delen. Vanaf vandaag dopen we 

het brood ook weer in de beker, zoals we steeds 

deden vóór het uitbreken van de Coronacrisis. 

 

15 

ORGELSPEL 

 

 

COMMUNIELIED 

 

Moge de wind in uw rug zijn. 

Moge de zon warm op uw gezicht stralen. 

Moge de regen op uw velden vallen; 

en totdat wij elkaar weer ontmoeten: 

blijf veilig in de tedere  

liefdevolle armen van God. 

 

Voor alles is een seizoen: 

voor ontmoeten, voor afscheid nemen, 

voor lachen en voor tranen en pijn. 

In alle dingen is God nabij 

en wijst je altijd je weg. 

 

May the road rise to meet you 

May the wind be at your back 

May the sun shine warm upon your face. 

May the rain fall softly on your fields 

and until we meet again 

may you keep safe 

in the gentle loving arms of God 

 

For everything there is a season 

A time for meeting 

A time to say goodbye 

In all things 

God is near 

Always guiding your way 

 

May the road rise to meet you 

May the wind be at your back 

May the sun shine warm upon your face. 

May the rain fall softly on your fields 

and until we meet again 

may you keep safe 

in the gentle loving arms of God 

 

For everything there is a season 

A time for laughter 

A time for tears and pain 

In all things 

God is near 

Always guiding your way 

 

May the road rise to meet you 

May the wind be at your back 
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May the sun shine warm upon your face. 

May the rain fall softly on your fields 

and until we meet again 

may you keep safe 

in the gentle loving arms of God 

 

GEBEDEN        WOORD EN LIED 

 

G.  Bij U is er rust, ik vertrouw op U, 

Gij wijst mij de weg ten leven, 

het volle leven.  

Op U vertrouw ik. 

V.  Omgeef ons met uw aanwezigheid, 

 maak ons sterk, in u gegrond, 

 zodat wij veilig en geborgen zijn, 

 beschut, als in uw schoot geweven. 

 

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U, 

Gij wijst mij de weg ten leven, 

het volle leven.  

Op U vertrouw ik. 

 

V. Wij steunen op u al van voor onze geboorte, 

u beschermt ons al vanaf de moederschoot; 

laat ons opnieuw geboren worden,  

uit water en geest, 

en laat ons zo uw koninkrijk binnengaan. 

 

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U, 

Gij wijst mij de weg ten leven, 

het volle leven.  

Op U vertrouw ik. 

 

V. U kennen wij onder een gedreven naam: 

‘Ik ben die er zijn zal’, zo wilt u heten. 

Met deze naam op onze lippen hopen wij 

dat er telkens weer mensen opstaan 

die anderen tot heil en zegen zijn. 

 

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U, 

Gij wijst mij de weg ten leven, 

het volle leven.  

Op U vertrouw ik. 

 

 

GEBED VOOR OEKRAÏNE 

 

Gij die vol liefde zijt en trouw, 

wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 

die getroffen zijn door vreselijk geweld. 
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Voor vluchtelingen, ouderen, vrouwen, kinderen, 

op zoek naar veiligheid en gastvrijheid. 

 

Voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, 

vervuld van zorgen om familieleden en geliefden. 

Wees hen nabij nu alles hoogst onzeker is, 

geef hen de kracht en moed om vol te houden. 

 

Dat vijandsbeelden niet alsmaar worden 

uitvergroot,  

dat messiaanse visioenen van verzoening en vrede  

ons juist ook nu blijven dragen en inspireren.  

Dat alle betrokken leiders tot bezinning komen, 

zich laten leiden door de Geest van wijsheid en 

verstand.  

 

Dat wapens ten spoedigste en overal gaan zwijgen 

en nooit en nergens meer worden ingezet. 

Dat vrede gezocht en gevonden wordt. 

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, 

van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 

 

 

 

AFSLUITING 

 

Wees weer welkom hier op Goede Vrijdag, let wel 

om 14.30 uur, in een viering rond het afscheid en 

heengaan van Jezus van Nazaret, en daarna weer 

op Paaszaterdag voor de Paaswake die begint om 

19.00 uur. Wie nog graag een extra palmtakje 

meeneemt, voor zichzelf of voor iemand anders, die 

kan na de Zegenbede naar voren komen, zolang de 

voorraad strekt. 

Bij het verlaten van dit kerkje graag ene gulle gave 

in het collectemandje, als bijdrage aan de sterk 

gestegen kosten van onze vieringen en andere 

activiteiten. Daarvoor onze grote dank. 

 

 

 

ZEGENBEDE 

 

De Eeuwige beware uw ziel. 

uw levensadem, uw hoop en verlangen. 

Hij kere de ander tot mij 

en mij tot de ander, 

ons tot elkaar, 

opdat wij leven en doen leven 

en blijven groeien. 
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En zegenen wij elkaar 

met hart en handen 

met raad en daad, 

in Gods naam, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

ORGELSPEL 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKST TER EIGEN OVERWEGING 

 

Lied tegen de derde wereldoorlog (Huub 

Oosterhuis) 

 

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd 

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt. 

De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn. 

Dat mensen mensen doden, 

en wij die mensen zijn. 

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld, 

Aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen 

schuld 

Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn 

gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen 

het recht van vuur en zwaard. 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt. 

Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. 

Dat onze lieve aarde 

nog kans op redding heeft. 
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VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk, die daarbij kon putten 

uit een lange en rijke traditie. 

 

Adir Hu (P 39); 

O mensen hoort wat is geschied (P 26); 

Hoe eenzaam en verlaten (P 58); 

Gij levende eerste en laatste (A 239); 

Zijt Gij mij God een herder (A 109) 

Gij God aanwezig (A 2); 

Onze Vader verborgen (A 273); 

May the road rise to meet you (A 241 c) 

Bij U is er rust (A 263). 

Illustratie: Ludwina Foolen. 
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INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS 

 

Wij spreken in elke viering intenties uit voor 

overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven 

aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 

e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u 

ook andere intenties doorgeven. 
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