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INTREDE

KLOKGELUI ORGELSPEL STILTE    De kaarsen worden aangestoken
allen gaan staan

a. intredepsalm 122:1, 2, 3
v In de Naam + van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a Amen. 
v Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Jezus Christus, de Heer.
a Amen.
v Zie, wij gaan op naar Jeruzalem,
a naar het altaar van God.
v onze hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft. 
KYRIE-LITANIE
v Laten wij, op weg naar Pasen, de Heer om ontferming aanroepen

voor onszelf en heel onze wereld.… gebedsstilte …
Barmhartige God, als pelgrims onderweg bidden wij U:

a vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven.

a Lied 546: 1, 4

GEBED VAN DE ZONDAG

Herder van mensen, voor allen die in duisternis
van zonde en schuld verkeren, hebt Gij een licht ontstoken
in Jezus, de Mensenzoon.
Wij vragen U: geef ons een levend hart
om te luisteren naar uw Woord,
geef ons nieuwe ogen om in Hem de mens te zien
door wie Gij ons vrij maakt,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen. (gezongen) allen zitten



DE HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN      1 SAMUEL 16, 1-13
l. Zo spreekt de Heer.
a. Wij danken God.

ANTWOORDPSALM 23C: 1, 2, 3, 4, 5

EPISTEL EFEZIËRS 5,8-14
l. U loven wij, o God.
a. Amen

v. Hoort het heilig Evangelie
allen staan

EVANGELIE       JOHANNES 9,1-13

ACCLAMATIE 335

allen zitten
VERKONDIGING

a. GEZANG 487:1, 3



V

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waar heen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

VOORBEDE Intenties telkens beantwoord met: 368-D



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 EN COLLECTES
1. Diaconie; 2. Veertigdagenproject;

Orgelspel De tafel wordt gereed gemaakt

GEBED OVER DE GAVEN
v. HEER, onze God,

zoals de graankorrel die in de aarde valt,
en als de druif geperst tot wijn,
zo heeft uw Zoon zichzelf voor ons gegeven.
Aanvaard onze gaven in dit brood en deze beker
als teken van onze dank en maakt ons tot waarachtige getuigen
van uw liefde voor onze naasten. 
om te leven in het voetspoor van Hem 
door 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  
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 

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.

   allen gaan zitten
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Terwijl het brood wordt gebroken en de wijn wordt uitgeschonken: 

Lam Gods – LIED 567

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om brood en 
wijn te ontvangen. Het brood kan in de beker gedompeld worden.

Communielied 925

SLOTGEBED

v. ……..
a. Amen.



HEENZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED 827:1 en 2

ZEGEN
a. Amen
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