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Stilte vooraf 
 
Inleiding 
 
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven 
van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen 
eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de 
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen 
bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van 
vandaag. 
Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit 
de dood. Daarmee liet Hij ons zien: Ik ben er voor jou.  
Wij mogen er ook zijn voor anderen en proberen barmhartig te zijn en 
goed te doen. Er zijn zeven werken van barmhartigheid die centraal 
staan in de veertigdagentijd. Vanavond het thema de zieken bezoeken. 
 
Aanstaande zondag, de eerste zondag in de 40 dagentijd, wordt 
Invocabit genoemd, omdat de kerk op deze zondag Psalm 91 leest, waar 
in vers 15 staat ;``Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij 
je zijn, je bevrijden en met roem overladen”. De vertaling van Invocabit is 
dan ook “Roept hij Mij aan”. 
U kunt thuis meedoen door te zingen maar ook door zelf mee te lezen 
met de in hoofletters gedrukte tekst. 
 
Uitleg bij de bloemen 
 
Kaarsen aansteken 
 
Bemoediging 
 
Eeuwige, onze God wij die U nooit hebben gezien, 
ZIE ONS HIER STAAN. 
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 
WEES ONZE HULP. 
en dat Gij ons bij name kent, 
LEER ONS U KENNEN. 
Als wij hebben gezondigd tegen U en elkaar 
VERGEEF ONS DAN IN JEZUS' NAAM. 
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
WEES HIER AANWEZIG. 
AMEN 



 
 
Zingen: psalm 149: 1 en 5 
 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's Heren welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's Heren naam. 
 
Drempelgebed 
 
WEES WELKOM GEEST VAN GOD 
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan. 
Leidt ons in waarheid en wijs ons waar te gaan. 
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan. 
WEES WELKOM GEEST VAN GOD 
Wees werkzaam onder ons. 
Ga ons niet voorbij, 
vervul ons hier en nu. 
Vul dit huis met meer van U. 
WEES WELKOM GEEST VAN GOD 
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft. 
Om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt. 
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt. 
WEES WELKOM GEEST VAN GOD 
AMEN 
 
Psalmlezing:  Psalm 91 vers 1-2 en 14-16 en 14-16 
 
Bij de Heer ben ik veilig, 



Hij is de allerhoogste God 
Bij Hem vind ik rust 
Hij is de machtige God 
Daarom zeg ik tegen Hem 
U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn 
Op U vertrouw ik. 
 
Dit heeft de Heer beloofd. 
Omdat je mij liefhebt zal ik je redden. 
Ik zal je beschermen omdat je mij kent. 
Als je mij roept geef ik antwoord. 
Als er gevaar is, ben ik bij je. 
Ik zal je bevrijden ik zal je gelukkig maken, 
En ik geef je een lang leven. 
Ik de Heer zal je redden 
En jij zult dat zien 
 
Zingen psalm 91: vers 1 en 7 
 
Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning; 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
  Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
 spreekt God, zal Ik hem leiden; 
 omdat hij Mij bij name kent, 
 hem dekken en bevrijden. 
 Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
 is hij in angst en vreze, 
 dan kom Ik nog dat ogenblik 
 om hem nabij te wezen. 
 
Psalmgebed Psalm 25:1-5 
 
Heer, ik verlang naar U.                                                                                                   
OP U VERTROUW IK, GOD.                                                                                         
LAAT ME NIET ALLEEN.                                                                                                     
Zorg dat mijn vijanden mij niet verslaan,                                                                       



laat ze niet om mij lachen.                                                                                                   
U helpt mensen die op U vertrouwen,                                                                                               
maar U straft mensen die U niet trouw zijn.                                                                 
HEER LAAT MIJ ZIEN HOE IK MOET LEVEN,                                                          
WIJS MIJ DE GOEDE WEG.                                                                                     
Leer me om trouw te zijn aan U,                                                                                     
zeg me wat ik moet doen.                                                                                             
WANT U BENT MIJN GOD,                                                                                 
U BENT MIJN REDDER,                                                                                               
Ik hoop op U elke dag weer. AMEN 
 
Schriftlezing: Lucas 10:25-37 
 
Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerds 
laten zeggen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige 
leven te krijgen?’ Jezus zei tegen hem: ‘Wat staat er in de wet? Wat lees 
je daar?’ De man antwoordde: ‘Houd van de Heer, je God, met je hele 
hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En houd 
evenveel van je medemensen als van jezelf.’ Toen zei Jezus: ‘Dat is het 
goede antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven.’  De wetsleraar 
wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. Daarom vroeg hij: 
‘Wie is mijn medemens dan?’ Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei: 
‘Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij 
door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze 
sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen. Toevallig kwam er een 
priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan 
de overkant van de weg. Toen er even later een hulppriester langskwam, 
gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij 
aan de overkant van de weg. Toen kwam er een vreemdeling langs, een 
Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg medelijden. Daarom ging hij 
naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn. En 
hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en 
bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. De volgende 
dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: 
‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op 
mijn terugreis.’’ Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens 
van de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de 
Samaritaan?’  De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was 
goed voor de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net 
zoals de Samaritaan.’ 
 

Stilte 
 



 
Muziek 
 
 
Als orgelspel speelt Bram een bewerking over "Alles wat over ons 
geschreven is" van Toon Hagen. 
 
Alles wat over ons geschreven is gaat 
Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 
Gebeden 
 
Dank U voor uw Woord waarin U zich laat kennen. 
Uw Woord dat al zoveel eeuwen mensen raakt, als een troost, 
bemoediging, een bron van hoop.  
Dank U dat uw Woord nog altijd spreekt, dichtbij en ver weg.  
Dat mensen zich erin herkennen, juist in de rauwheid van het leven. 
Dat ze daarin mogen ontdekken wie ze zijn: uw geliefde kinderen. 
 . 
Zingend bidden wij: Heer ontferm U 
 
Heer, onze God, dank voor het perspectief van uw Koninkrijk. 
Wij belijden U: er is zoveel in onze wereld - en in onze levens - dat niet 
spoort met uw Koninkrijk: geweld, onrecht, armoede, dood, egoïsme… 
We vieren, juist deze weken, dat dit U niet onberoerd heeft gelaten. 
 
Zingend bidden wij: Heer ontferm U 
 
Dat U ons menszijn tot in de diepste misère deelt.  
Dat U, Jezus, opstond tegen alle onrecht.  
Ons kwaad en onze dood werden uw kwaad en dood.  
Dank dat U ook ons roept om op te staan tégen alle kwaad en onrecht 
en vóór uw rijk van liefde en recht.  
 
Zingend bidden wij: Heer ontferm U 
 
Wij bidden U, maak ons oprecht. Richt ons op uw Koninkrijk, vanuit het 
vertrouwen dat U telt wat ‘in het verborgene’ gebeurt.   
Leer ons om te zien 
Geef ons de kracht en het geloof om op te staan, voor U,  
door de ander die op ons pad komt. 



 
Stil persoonlijk gebed 
 
Wij bidden samen het Onze Vader 
 
Zegenbede: lied 415 
 
Zingen:  Zegen ons Algoede, 
               neem ons in Uw hoede 
               en verhef Uw aangezicht, 
               over ons en geef ons licht. 
 
Lezen:   Stort, op onze bede, 
              in ons hart Uw vrede, 
              en vervul ons met de kracht, 
              van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
Zingen:  Amen, amen, amen, 
              dat wij niet beschamen, 
              Jezus Christus onze Heer, 
              amen, God, Uw naam ter eer. 

 
Doven kaarsen 
 
Collecte 
 
De opbrengst van de collecte gaat deze stille momenten naar stichting  
Waypoint.  
 
Waypoint Twenterand wil het ontstaan, de instandhouding en het 
terugkeren van verslaving voorkomen. Waypoint heeft aandacht voor 
een persoonlijke verhaal en kijkt ook naar de omgeving. Samen wordt er 
gezocht naar passende oplossingen. Waypoint Twenterand acteert 
vanuit een christelijke identiteit. Juist die identiteit maakt dat zij er 
onvoorwaardelijk voor iedereen zijn. 
Waypoint zet sterk in op voorlichting en preventie, omdat voorkomen 
beter is dan genezen.  
 


