
 

 

VIERING ROND DE SCHRIFT 
28 februari 2021 om 10.00 uur 

Kerk van de eenheid in Christus te Son 
zondag Reminiscere,  

2e zondag van de 40 dagen 
 

 
Pianospel 
In stilte bereiden wij ons voor 
 
Voorbereiding 
 
Aanvangswoord, aansteken tafelkaars 
Ook vandaag staan weer een van de werken van barmhartigheid 
centraal; de dorstigen laven.  
Water het lijkt zo gewoon, het is overal. We bestaan zelf voor meer 
dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou 
het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods 
Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. 
Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we 
zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets 
vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het 
beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld. 
 
Toelichting bij de liturgische schikking. 

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende 
water’. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de 
bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint 
verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. 
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen 
ketting van hyacinten nagels. 
 
Deze zondag draagt de naam Reminiscere, een verwijzing naar 
Psalm 25 waar staat: 
‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen 
heen.’ 
 
Als teken dat de Levende in ons midden is, ontsteken wij nu de 
tafelkaars aan het licht van de Paaskaars. 
 
 



 

 

Bemoediging 
 
Samengekomen in dit huis van vrede en verbonden met u en jullie 
allen thuis, groeten wij elkaar met de vertrouwde woorden: 
 
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en die niet laat varen het werk van zijn handen, Amen 
 
Luisteren naar het lied Veertig dagen 
Te vinden op: kerkliedwiki.nl  
gezongen door het koor van de Pepergastkerk te Groningen. 
 

Veertig dagen nog tot pasen, 
tot de winter is gegaan 
en het lengen van de dagen 
kou en duister gaan verjagen  
en het leven op zal staan. 
Veertig dagen, weken, jaren 
Wachten, weten en ervaren 
dat iets nieuws, verandering 
met vreugd en moeite samenging. 
 

Veertig weken duurt het groeien 
van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder 
tot het klaar is om te komen 
volheid is en nieuw begin. 
Veertig dagen ………… 
 

Veertig jaren van een leven 
zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen 
wat met moeite werd verkregen, 
daadoor worden mensen vrij. 
Veertig dagen……….. 
 

Veertig dagen nog tot pasen 
soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met pasen klaar te zijn, 
Veertig dagen…………. 



 

 

Gebed van toenadering 
Eeuwige, U treft ons hier aan in dit huis van vrede, 
pijnlijk gescheiden van elkaar 
versnipperd, maar in de geest met elkaar verbonden. 
Wij zijn gekomen omdat we hopen  
dat hier woorden zullen klinken 
waaraan we ons kunnen optrekken, 
woorden die waardevast zijn en betrouwbaar. 
Maar tegelijk beseffen we  
dat onze oren daar niet op zijn ingesteld. 
Daarom bidden wij,  
help ons over de drempel en maak ons open voor U 
Amen 
 

Lied 25b:  piano en gesproken tekst.  



 

 

Gebed om ontferming 
 
Heer, onze God, 
in de veertigdagentijd nodigt Gij ons uit 
om na te gaan 
of ons leven wel echt beantwoordt  
aan wat Gij van ons verwacht.  
Daarom vragen wij U: 
geef ons moed en kracht 
om ons doen en laten  
eens kritisch te bekijken in het licht van het evangelie. 
Geef ons de sterkte en de integriteit 
om het zo nodig over een andere boeg te gooien. 
Geef uw Kerk, in al haar geledingen, 
een grotere gevoeligheid 
voor wat mensen tot heil en vrede strekt. 
Dan zal uw Rijk komen, 
hier en nu en metterdaad, 
Heer ontferm U,  Christus, ontferm U, Heer ontferm U, Amen 
 
Kyrie gespeeld op de piano 
 
Gebed van de zondag 
 
God van mensen, open onze ogen om te zien 
Wat ons tot vrede strekt. 
Open ons hart voor het Woord van uw Zoon, 
Waarin Wet en Profeten in vervulling gaan 
Voor ons en alle mensen op aarde, 
In deze veertig dagen en heel ons leven, Amen 
 
Lezing: Psalm 42 
 
Lied 335: Hoor het woord gesproken tekst, gespeeld op de piano 
 
Hoor het woord, hoor het woord, 
het woord van onze God: 
gerechtigheid brengt vrede voort, 
gerechtigheid brengt vrede voort. 
 
 
Lezing: Mattheus 25: 32 -35a 



 

 

Gedicht 
 

Kom naar het levend water, 
kom naar de bron:  
leer valse schijn verlaten  
en keer je om.  
Ik ben het levend water,  
ik ben de bron:  
leer je op mij verlaten  
en zie niet om!  
Wie zoekt om God te eren,  
Hart van bestaan  
zal in mijn daden lezen  
de Ene Naam.  
Wie aarde gaat bewerken  
leert met geduld  
de groeikracht op te merken  
die haar vervult.  
Leven wordt je gegeven,  
Adem en Geest;  
dood zul je niet meer vrezen,  
zowaar ik leef.  
               Henk Jongerius 
                 uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen. Gooi en Sticht Kampen, 2005 
 
 
Lied 973:  gespeeld op de piano, verzen gelezen. 
 
1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 
 

2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 

3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 



 

 

4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 
 
 
 
Overweging 
 
 
Pianospel 
 
 
Gebeden en gave 
 
 
Toelichting op de collecte 
 
Collectedoel: Missionair werk PKN 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0467 457 457 ovv proj. 001400 
 
 
 
Voorbeden,  
 
Gesproken acclamatie 368e:  
 

God in de hemelen, zie naar uw mensen, 
wijs ons de weg van het leven. 
 
stil gebed, afgesloten met: Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  



 

 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 
 
Slotlied: 536  Alles wat over ons geschreven is 
 
https://youtu.be/bJghwvRNPIE 
Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken organist Sebastiaan 
‘t Hart 
  
1. 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. 
 
2. De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Zegen 
 
 
Pianospel 
 
 
 
De Schikking voor deze zondag 


