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Voorgangers in deze digitale viering zijn: 

 

pastoor Louis Runhaar, Oudkatholieke parochie St. Joris op ‘t Zand,  

pastor Phil Jacobs, RK-geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius, 

dominee Diederiek van Loo, de ‘Amersfoortse Zwaan’  
dominee Jan van Baardwijk, Protestantse wijkgemeente Bergkerk 

zangers o.l.v. Cees-Willem van Vliet, cantor-organist Bergkerk/Zwaan  

Jan Jansen, orgel 



 

WELKOM 

 

LIED 

             
 

            
 

 

VERBRANDING VAN DE PALMTAKKEN 

 

 

Psalm 51

 
 

 



 

1 Wees mij, God, in uw goedheid genadig, 

neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg. 

 

2 Zuiver mij geheel van mijn zonde, reinig mij van wat ik misdeed. 

 

4 Hergeef mij het geluk om uw heil,  

laat bereide gezindheid mijn kracht zijn. 

 

LEZING uit de Bergrede, Mattheus 6 

 

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen  

voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden.  

Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. (…) 

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars  

die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden,  

zodat iedereen hen ziet.  

Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.  

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur  

en bid tot je Vader, die in het verborgene is.  

En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.  

 

OVERWEGING 

 

VOORBEDE 

Elke voorbede eindigt met de woorden waarmee we andere jaren 

getekend werden met as: 

"Maak ons bereid de weg met Jezus te gaan,  

om samen met Hem op te staan."  

 

ONZE VADER 

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. 



 

 

             
 

Gij kent de diepten van het hart,  

hoe zwak het is en hoe verward. 

Zegen met uw verzoening weer 

het hart dat naar U hunkert, Heer. 

 

Drieëenheid, ene God, gedenk 

uw kinderen met dit geschenk, 

dat onze vasten vruchtbaar is 

en liefelijke lafenis.  

 

ZEGEN 

 

Andere jaren was de collecte in 

deze gezamenlijke viering altijd 

bestemd voor het Amersfoortse 

oecumenische straatpastoraat. 

Wilt u ook nu met hen delen? 

Maak dan uw gift over op 

rekeningnummer NL34 TRIO 

0338 6719 19 t.n.v. Stichting 

Straatpastoraat Amersfoort. 

Hartelijk dank! 


