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Veertigdagentijd 2020: Vallen en Opstaan 
 
 

Ons onvermogen, onze kwetsbaarheid, onze regelrechte missers, 
ze zijn een belangrijk deel van ons leven en samenleven. Wij zijn 
soms onmachtig om het goede te doen, sterker nog: we gaan 
regelmatig de mist in doordat we onder de menselijke maat blijven 
en Gods bedoelingen met mens en wereld in de wind slaan. 
In het kerkelijk jaar is de Veertigdagentijd  erop ingericht om ons te 
bepalen bij boete en verzoening, bij berouw en vergeving, bij 
bekering en verlossing. We staan stil bij ons geploeter. 
Dit jaar laten we ons hierbij leiden door het troostrijke gegeven dat 
grote Bijbelse sleutelfiguren hun schaduwkant laten zien. Daarmee 
nodigen ze ook ons uit om zelf in de spiegel te kijken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vijfde zaterdag en zondag: waar kniel  je voor?  

 
Vandaag ontmoeten we in de eerste lezing koning Salomo. Hij is 
vermaard om zijn wijsheid en om het bouwen van de tempel van 
Jeruzalem.  Nooit was Israël zo groot als onder zijn bewind. Salomo 
heeft ook zijn schaduw.  Ook hij is gevallen… voor status, luxe en 
lust. Zijn we gedoemd steeds weer te bezwijken of is er een andere 
weg?  Is het mogelijk in vrijheid te knielen voor de Ander, voor wat 
het leven van ons vraagt?   
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Openingslied: God roept de mens op weg te gaan… 
 

God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
'Verlaat wat gij bezit en ga 
naar 't land dat Ik u wijs'. 
 

Het volk van God was veertig jaar 
- een mensenleven lang - 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän 
 

Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
de nieuwe Mozes zijn. 
 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige; 
die ons het leven geeft: 
stem die al voor de eerste mens 
belofte bent geweest! 

 
Begroeting en Woord van welkom  
 
Een kaars voor Loek Leonards  
 
Kyrie-litanie voor de Veertigdagentijd 
 

Eerst koor, dan allen 

 
 
VG:  Gij, Eeuwige en Barmhartige God, 

wij roepen U uit de diepte 
van ons alledaagse leven, 
met alles waarin we elkaar en onszelf,  
met alles waarin wij uw schepping tekortdoen: 
hoor ons bidden, 
wij kunnen niet leven  
zonder uw ontferming. 
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allen:  Kyrie, kyrie, kyrie, eleison. 
 

VG: Gij, Eeuwige en Barmhartige God, 
U kent ons gaan en staan, 
ons vallen en opstaan, 
ons falen en ons verlangen 
om te leven naar uw bedoelingen: 
hoor ons bidden,  
omgeef ons 
met uw mildheid en uw mededogen. 

allen:  Kyrie, kyrie, kyrie, eleison. 
 
Openingsgebed  
 

Bij het openen van de schrift 
 

Eerste lezing: 1 Kon. 11, 4 - 13 
 

Koning Salomo beminde vele vrouwen en op zijn oude dag 
verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de 
Eeuwige, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn 
vader David dat was geweest. Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de 
godin van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke god van de 
Ammonieten. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Eeuwige en 
was de Eeuwige niet zo trouw als zijn vader David.  
Zo liet hij op een heuvel in de buurt van Jeruzalem een offerplaats 
maken ter ere van Kemos, de gruwelijke god van Moab, en ter ere 
van Moloch, de gruwelijke god van de Ammonieten. Voor al zijn 
buitenlandse vrouwen maakte hij eigen offerplaatsen, zodat zij 
wierook konden branden en offers konden brengen voor hun 
goden.  
De Eeuwige werd woedend op Salomo, omdat hij ontrouw was 
geworden aan hem, de God van Israël, die hem tot tweemaal toe 
was verschenen en hem uitdrukkelijk had verboden zich met 
andere goden in te laten. Omdat Salomo zich niet hield aan wat de 
Eeuwige hem bevolen had,  zei de Eeuwige tegen hem: ‘Het is met 
jou zo ver gekomen dat je het verbond met mij niet in acht neemt 
en je niet houdt aan de bepalingen die ik je heb opgelegd. Daarom 
zal ik het koningschap van je losscheuren en het aan een van je 
ondergeschikten geven. 
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Tussenzang: Als gij naar de woorden luistert… 

 
Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 

Als gij naar mijn woorden luistert,, 
ze van harte wilt verstaan 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 

Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods Zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest. 

 
Evangelie:  in de woorden van Matteüs ( 20, 17-28 )   
    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij 
zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de 
Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen.  Ze zullen 
hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen 
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drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag 
zal hij worden opgewekt uit de dood.’  
Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar 
zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te 
vragen. Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat 
deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de 
een rechts van u en de ander links.’  
Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie 
de beker drinken die ik zal moeten drinken?’  
‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze.  
Toen zei hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar 
wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die 
plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft 
bestemd.’ Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze 
woedend op de twee broers.   
Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken 
onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij 
jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de 
anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal 
jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is 
om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven 
als losgeld voor velen.’  

 
Acclamatie: Eerst koor dan allen: 

 
 
Overweging  
 
Moment van stilte 
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Geloofslied:    God heeft het eerste woord… 

 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 

God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

God staat in het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Voorbeden   Wilt u – zo mogelijk – knielen? 
 
 
Bijdrage in de kosten van de liturgie 

Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk- €1,00 per persoon gevraagd.  
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58  
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Collecte 
U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon. Of overmaken op  
rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
 

Koorzang: Wie mag te gast zijn… 
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Gebed van dank bij brood en beker  

Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan?  
Onze Vader  
  
 Onze Vader die in de hemel zijt, 
 uw naam worde geheiligd, 
 uw rijk kome, uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
 en breng ons niet in beproeving 
 maar verlos ons van het kwade. 
 Want van U is het koninkrijk, 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen. 
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Koor en allen  

 
 

VG: God van het oude woestijnvolk, 
    God van Adam en Eva, van Abraham en Sara, 
    God van Mozes en van Mirjam,  God van Elia en de profeten, 
               van David en Salomo, ook van hen  
    God van allen die op weg gingen 
    en woonden onder uw hoede.    
    Wij danken U om wie U  
    voor ons wilt zijn: 
    Reisgenoot op leven en dood, 
    Schuilplaats en Toevlucht. 
    Wij bidden tot U: 
 

  
 

VG: Wij danken U, God,  
    om Jezus uit Nazareth, 
    die heeft geleefd: overal nergens thuis,  

geen steen om zijn hoofd op neer te leggen, 
               de beker van pijn en beproeving drinken,  
         Wij danken U om zijn toewijding 
    ten-einde-toe: 
    dat Hij zichzelf heeft prijsgegeven, 
    gebroken als brood, vergoten als wijn, 
   de Geest gegeven in leven en sterven, 
   opdat wij zouden hongeren naar uw woord 
    en zouden dorsten naar gerechtigheid. 
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    Wij delen hier zijn gaven, 
    en bidden tot Hem met heel ons hart: 

 
 

Vredewens 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
 

Communie 
 

Koorzang: Eerste stem… 
 

Eerste stem, 
Herder der Ziel, 
Gij, Enige, 
Ik-zal-er-zijn, 
Ach, hoe is uw naam, 
Gij die ons schiep? 
 

 

Hoor ons dan nu 
En roep ons weg 
Uit chaos, ellende 
En matheid. 
Raak onze veerkracht aan, 
Raak onze veerkracht aan, 
Raak onze veerkracht aan! 

Slotgebed  
 

Mededelingen  
 

Zegenbede   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

VG: De Levende zegene en behoede ons. 
De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten, 
en zij ons genadig. 
De Levende verheffe haar aangezicht over ons,  
en geve ons vrede. 

koor: Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig. 
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allen: Zegen ons en behoed ons  
doe lichten over ons uw aangezicht, 
en geef ons vrede. 

 

Slotlied: De laatsten worden de eersten 
 

1.De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon,  
de knechten mogen heersen,  
de dienaar heet een zoon.  
    

2.O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 
 

3. Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 

de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 
 

4. Maar wie zich heeft gebogen 
voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 
 

5. De laatsten worden de eersten,   
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 

 

Mededelingen 
 

Collecte bij de uitgangen voor het onderhoud en behoud van deze kerk. 
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 

Afgelast vanwege Corona 
Alle vieringen en activiteiten in het Dominicanenklooster zijn afgelast vanwege het 
corona virus. Dit geldt ook voor de kapelvieringen, het ochtendgebed en de 
Vespers. Ook de receptie is gesloten.  
 

Telefonische Hulplijn 06-13815636 
Er is een telefonische hulplijn geopend: 06-13815636. Bij eenzaamheid, zorgen of 
angst kunt u dit nummer bellen. U wordt teruggebeld door een vrijwilliger of een 
pastoraal medewerker van de Dominicanenkerk. 
 

Vieringen 
De vieringen op zaterdagavond zijn tot 1 juni afgelast. De vieringen op zondag 
vinden plaats via Kerk-TV, ook voor niet-abonnees. Er worden GEEN bezoekers 
toegelaten. Voor telefoon en tablet vooraf de kerkdienstgemist-app downloaden 
en de Dominicanenkerk selecteren. Zowel geschikt voor Apple als Android. Op 
laptop en computer kijkt u op deze link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live 
 

Voorganger in deze viering: Hans Schoorlemmer  
Zondag: Aquinokoor o.l.v. Erik Korterink | Organist: Berry van Berkum  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live

