
Laetare – ‘Verheugt u met Jeruzalem’ (Jesaja 66,10)
Vierde zondag van de veertigdagen, 14 maart 2021

INTREDE
allen staan

Antifoon
Verheugt u, verheugt u met Jeruzalem
en juicht, en juicht over haar
met allen, met allen die haar beminnen (Jesaja 66, 10-11)

Psalm 122, 1-2, 6-7
L Verheugd was ik toen ik hoorde :

‘Wij gaan naar het huis van de Heer,’
allen verheugd ben ik, nu onze voeten staan

binnen je poorten, Jeruzalem.
L Bid om vrede voor Jeruzalem:
allen ‘Dat rust hebben wie van je houden,

dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.’

Antifoon 
Verheugt u, verheugt u met Jeruzalem…

v. Wij zijn samengekomen
in de Naam + van de Vader

 en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen. 

GEBED VAN TOENADERING
Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons nieuw,
geef ons uw genade!



Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen.

v. Roepen wij de Heer aan voor de nood van heel zijn wereld…

KYRIE 
Lied 300-A (solo en voorzangers)

GEBED VAN DE ZONDAG
v. De Heer zij met u!
a. Ook met u zij de Heer!

Laten wij bidden. 
… gebedsstilte …
Gij, Ene en Eeuwige,
die ons mensen brengen wilt 
naar het land van uw belofte,
voed ons verlangen
naar uw aanwezigheid.
Verzadig ons leven
met uw Woord van bevrijding,
zoals uw Zoon,
onderweg naar het Paasfeest,
ons de vreugde heeft doen proeven
van uw toekomst en vrede
waarvan niets verloren gaat,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen. allen zitten

DE HEILIGE SCHRIFT

THORA
Jozua 4,19 – 5,1 en 10-12
o. Zo spreekt de Heer.
a. Wij danken God.

ANTWOORDPSALM 372  (=Psalm 81) (solo en voorzangers) 

EVANGELIE allen staan
Johannes 6,4-15



ACCLAMATIE 333
1. Orgelspel; 2. allen (gesproken); 3. Voorzangers

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt. allen zitten

VERKONDIGING

voorzangers t. W. Barnard

allen (gesproken)
2 Messias, manna uit Gods hand
en hemels koren op ons land,
maak gij de stenen harten mild
zodat de honger wordt gestild
en wat elkeen te geven heeft
aan allen samen leven geeft.

voorzangers
3  Dan staat de tafel toebereid
voor alle mensen wijd en zijd,
op aarde voor ons allemaal
een hemels heerlijk avondmaal;
dan zal er vreugde en vrede zijn
en God alom aanbeden zijn.

VOORBEDE
Intenties telkens beantwoord met
v. God van leven,
a. onderricht ons in uw ontferming. 



MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. Zijn vrede ook met u.   
v. Geeft elkaar een teken van vrede.

MEDEDELINGEN 
AANKONDIGING COLLECTES (die bij de uitgang plaatsvinden)  
1. Diaconie; 2. Veertigdagen project: Nederland – De naakten kleden; 3. Voor 
deze gemeente

MUSICA PRO DEO
Orgel, viool en solo

De tafel wordt gereed gemaakt

GEBED OVER DE GAVEN
v. Trouwe Vader,

aanvaard in deze gaven 
al wat wij zijn
en schenk ons kracht
om te leven in het voetspoor van Hem
die het brood des levens is:
Jezus Christus, onze Heer

a. Amen

TAFELGEBED allen staan
v De Heer zal bij u zijn.
a De Heer zal u bewaren.
v Verheft uw hart.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, U bent onze dankbaarheid waardig,
HEER, onze God,
want in deze veertig dagen
leidt U ons in de woestijn van inkeer –
om gaandeweg
door gebed en oefening 



het kwaad te overwinnen
en te groeien in genade,
om te leren uw volk te zijn, opnieuw.

Met allen die zich voorbereiden 
om het Paasfeest te vieren,
met een vernieuwd hart
en een vernieuwde geest, 
ja, samen met alle heiligen en engelen
prijzen wij U en zingen U toe:

Heilig – 404B  (solo: ‘Heilig…’ ; voorzangers: ‘Gezegend…’)
allen zitten

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus, die komt in uw Naam.

Want Hij heeft ons de weg gewezen,
toen Hij ons allen voorging
door de nacht van onze duisternis
naar de morgen van uw licht.
Hij is U trouw gebleven
en heeft ons liefgehad
tot het bittere einde van zijn eenzame gang.
En toen Hij gekruisigd was en gestorven
als de minste der mensen,
hebt Gij Hem opgewekt uit de dood
als de eerste van ons allen
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, eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,



daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:

Drinkt allen hieruit,
dit is mijn bloed van het nieuwe verbond
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van de zonden.

Telkens als gij dit doet, zult gij het doen
tot mijn gedachtenis.

Maranatha – 407 B (I: solo; II: voorzangers)

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 over deze gaven uw Geest 
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. 

Gezegend zijt Gij, o God,
nu en alle dagen
en in uw Rijk dat komt,
door Jezus Christus, onze Heer.

a Amen.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.



Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Terwijl het brood wordt gebroken zingen de voorzangers: 
Lam Gods – 408 - E 

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren komen om 
brood te ontvangen.

Communielied: 546  (voorzangers: 1,2,4,5; solo: 3)

SLOTGEBED

Gij, die voedsel geeft aan alles wat leeft,
doe ons gelijken
op Jezus, uw Zoon,
die, als zaad gestorven ni de aarde,
ons tot levensbrood is geworden.
Laat zijn goede Geest ons hart openen
voor de mensen om ons heen,
opdat wij elkanders honger naar geluk
kunnen stillen,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED – Nunc Dimittis  (Lofzang van Simeon; voor de tekst zie b.v. Lied 159-
A, B en C)

ZEGEN
a. Amen

ORGELSPEL 
* * *
COLOFON
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