De week van zondag 'Invocabit',
de eerste zondag van de veertig dagen
Donderdag 5 maart

Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden'
(Ps 91:15)

Stilte
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lied 895 (3x)
Psalm 91
(afwisselend door links en rechts gelezen)
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.’
3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
4 hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
6 noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
7 Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.
8 Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.
9 U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10 zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
12 Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
13 Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
14 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
15 Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16 je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’
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Stilte

2

Marcus 14: 1-11
1 De volgende dag zou het feest van Pesach en het
Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en
schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem
door middel van een list gevangen te nemen en te doden. 2
Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want
dan komt het volk in opstand. 3 Toen hij in Betanië in het
huis van Simon–degene die aan huidvraat had geleden–
aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw
binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was
met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en
goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen
zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting
goed voor? 5 Die olie had immers voor meer dan
driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld
hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen
haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom
vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij
gedaan. 7 Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie
kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt,
maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8 Wat ze kon, heeft ze
gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd,
met het oog op mijn begrafenis. 9 Ik verzeker jullie: waar
ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt,
zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft
gedaan.’
10 Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de
hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. 11Toen zij dit
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hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te
zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op
een geschikt moment uit te leveren.
Stilte
Muziek
Gebeden, afgewisseld met Lied 368d
Lied
Zegen
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De week van zondag 'Reminiscere',
de tweede zondag van de veertig dagen
Donderdag 12 maart
'Gedenk uw Barmhartgheid, Heer'
(Ps 25:6)
Stilte
V: Onze hulp is de Naam van de HEER/Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lied 895 (3x)

Psalm 25
(afwisselend door links en rechts gelezen)
Van David.
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
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want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
8 Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.
12 Aan wie in ontzag voor hem leven,
leert de HEER de rechte weg te kiezen.
13 Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.
14 De HEER is een vriend van wie hem vrezen,
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
16 Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
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vergeef mij al mijn zonden.
19 Zie met hoe velen mijn vijanden zijn,
hoe ze mij dodelijk haten.
20 Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.
21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
op u is mijn hoop gevestigd.
22 God, verlos Israël,
verlos het van al zijn angsten.
Stilte
Marcus 14: 12-21
12 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood,

wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn
leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen
gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 13 Hij
stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen:
‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water
draagt jullie tegemoet komen; volg hem, 14 en wanneer hij
ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes
zeggen: “De Meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek
waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 15
Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht
en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor
ons klaar.’
16 De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles
gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het
pesachmaal.
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17 Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf.
18 Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik
verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij
uitleveren.’ 19 Ze werden bedroefd en vroegen een voor
een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ 20 Maar hij zei tegen
hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde
kom eet.
21 Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem
geschreven staat, maar wee de mens door wie de
Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem
zijn als hij nooit geboren was.’
Stilte
Muziek
Gebeden, afgewisseld met Lied 368d
Lied
Zegen
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De week van zondag 'Oculi'
de derde zondag van de veertig dagen
Donderdag 19 maart
'Mijn ogen zijn bestendig op de Heer, '
(ps 25:15/16)

Stilte
V: Onze hulp is de Naam van de HEER/Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lied 895 (3x)
Psalm 19
(afwisselend door links en rechts gelezen)
Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
3 de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
5 Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
6 een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
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een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
7 Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.
8 De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.
10 Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
11 Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.
12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
13 Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.
Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
15 Laten de woorden van mijn mond u behagen,
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de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Stilte
Marcus 14: 22-31
22 Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het
zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:
‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23 En hij nam een
beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en
allen dronken eruit. 24 Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed,
het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.
25 Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de
wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal
drinken in het koninkrijk van God.’
26 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze
naar de Olijfberg. 27 Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen
allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de
herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven
worden.” 28 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik
jullie voorgaan naar Galilea.’ 29 Petrus zei tegen hem:
‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ 30
Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht,
nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal
verloochenen.’ 31 Maar Petrus hield met grote stelligheid
vol: ‘Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit
verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.
Stilte
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Muziek
Gebeden, afgewisseld met Lied 368d
Lied
Zegen
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De week van zondag 'Laetare'
de vierde zondag van de veertig dagen
Donderdag 26 maart

'Verheugt u met Jeruzalem'
(Jes 66:10)
Stilte
V: Onze hulp is de Naam van de HEER/Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lied 895 (3x)

Psalm 122
(afwisselend door links en rechts gelezen)
Een pelgrimslied van David.
Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’
2 verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.
3 Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
4 Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
1
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te prijzen de naam van de HEER.
5 Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.
6 Vraag om vrede voor Jeruzalem:
‘Dat rust hebben wie van je houden,
7 dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.’
8 Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
9 Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.
Stilte
Marcus 14: 32-42
32 Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en
hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl
ik ga bidden.’ 33 Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met
zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden
34 en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier
waken.’ 35 Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op
de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem
voorbij mocht gaan. 36 Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles
mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet
gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ 37 Hij liep terug en
zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:
‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38 Blijf
wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest
is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 39 Weer ging hij
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weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. 40
Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen,
want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze
hem moesten antwoorden. 41Toen hij voor de derde maal
terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds
te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is
gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de
zondaars. 42 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me
uitlevert, is al vlakbij.’
Stilte
Muziek
Gebeden, afgewisseld met Lied 368d
Lied
Zegen
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De week van zondag 'Judica'
de vijfde zondag van de Veertigdagen
Donderdag 2 april
'Doe mij recht o God'
(ps 43:1)
Stilte
V: Onze hulp is de Naam van de HEER/Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lied 895 (3x)

Psalm 43
(afwisselend door links en rechts gelezen)
Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
2 U bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst u mij af,
1

waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?
3 Zend uw licht en uw waarheid,
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laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.
4 Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.
5 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
Stilte
Marcus 14: 43-52
43 Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van

de twaalf, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels
bewapende bende, die door de hogepriesters,
schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. 44 Met hen had
zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd:
‘Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer
hem weg onder strenge bewaking.’ 45 Toen hij eraan
kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: ‘Rabbi!’ en kuste hem.
46 Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. 47 Een
van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de
hogepriester te lijf en sloeg hem een oor af. 48 Jezus zei
tegen hen: ‘U bent er met zwaarden en knuppels op
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uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger
ben!
49 Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te
geven, en toen hebben jullie me niet gevangengenomen;
maar dit gebeurt omdat de Schriften in vervulling moeten
gaan.’ 50 Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten
weg.
51 Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad,
probeerde bij hem te blijven, maar toen ook hij werd
vastgegrepen, 52 liet hij het kleed in hun handen achter en
vluchtte naakt weg.
Stilte
Muziek
Gebeden, afgewisseld met Lied 368d
Lied
Zegen
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