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PIANOMUZIEK 
 
WELKOM 
   
GEDACHTEN OVER HET THEMA 
 
De oude Germanen droegen maskers van dieren en maakten lawaai om de boze geesten te 
verjagen. 
Als je lawaai maakt, krijg je dingen voor elkaar. Laat je horen, en zien. 
Verandering moet je kenbaar maken, niet alleen in stilte, het moet duidelijk zijn 
Je ware zelf laten zien 
Het masker biedt bescherming zodat je een deel van jezelf naar buiten kunt brengen 
We hopen en vertrouwen dat we ooit letterlijk het masker af kunnen zetten en weer kunnen 
feestvieren 
Verbondenheid  
Het beste komt nog 
Uiteindelijk kan het masker weer af en gaan we het leven vieren 
 
AANSTEKEN VAN DE KAARS, IN DE KERKZAAL EN BIJ U THUIS.. 
 
OPENINGSGEBED   
God van nabijheid,  
We komen tot U nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen.  
Afstand houden zit niet in onze aard.  
We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons.  
Help ons dan en troost ons. 
Geef ons verbondenheid: dat U ons aan elkaar bindt als broeders en zusters met één Vader 
Amen 
 
OPENINGSLIED:  de vreugde voert ons naar dit huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2..       Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 



waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 

 
3. Onthul ons dan uw Aangezicht, 

uw Naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht 
uw voorbedachte raad. 

 
4. Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t Woord, waarin Gij spreekt, 
en reik ons  zelf als leeftocht aan 
het Brood, dat Gij ons breekt. 

 
GEDICHT … 
er is geen aangenamer val 
dan een carnaval 
je valt namelijk naar boven 
het is een val in de blijheid 

het duffe snoer 
dat je bindt 
aan het monotone 
springt kapot 

je vat een pint 
je vat er twee, drie, vier 
je vat een vat 
en de sleur heeft geen vat meer op je 

het spettert muziek 
in de smalle straten 
het regent zoenen 
in het warme café 

je danst, je doet, je dartelt als een kind 
je bent zigeuner of prins 
potkachel of schemerlamp 
en je bent… jezelf 

je ontdekt de zin van de onzin 
en als je niet oppast 
heb je zodra de vasten begint 
vaste verkering 

ik heb na dit carnaval 
zo’n bierlucht in mijn jekker 
die snuif ik telkens op 
en denk: wat was dát lekker! 

Toon hermans 
 



LIED: Op weg naar het Paasfeest 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wij eten de woorden, door Jezus gezegd,  

en proeven wat waar is en goed en oprecht. 
Wij komen op krachten in nacht en woestijn,  
de duivel gaat wijken en God zal er zijn. 

 
3. De liefde als wapen wordt hier wereldwijd  

en gaat overheersen in ruimte en tijd. 
En zo komt de schepping die God ooit begon  
door Jezus in gloed staan, en Hij is de zon. 

 
EERSTE LEZING: JOZUA 6   

Intussen had Jericho zijn poorten gesloten en zij bleven gesloten uit vrees voor de 
Israëlieten. Niemand kon de stad in of uit.  2Toen sprak Jahwe tot Jozua: `Ik lever Jericho, zijn 
koning en zijn soldaten aan u over.  3Gij moet met alle weerbare mannen een keer om de 
stad trekken, zes dagen achtereen.  4Daarbij moeten zeven priesters met zeven ramshoorns 
voor de ark uit gaan. Op de zevende dag moet gij zeven keer om de stad trekken, terwijl de 
priesters op de hoorns blazen.  5Als dan de ramshoorns geblazen worden en gij het signaal 
hoort, moet het hele volk uit alle macht beginnen te schreeuwen. Dan stort de stadsmuur in 
en moet het volk naar boven klimmen ieder recht voor zich uit.' 

LIED 

https://youtu.be/t54QMO7y4Kw 

 

Voor jou zet ik mijn masker af 
Met jou speel ik geen spel 
Je mag me zien zoals ik ben 
Maar bang maakt het me wel 
 
Voor jou zet ik mijn masker af 
En hoop dat jij dan ziet 
Dat ik gewoon een joker ben 
Die lacht om zijn verdriet 
 

https://youtu.be/t54QMO7y4Kw


Voor jou zet ik mijn masker af 
Ik heb geen muren meer 
Omdat jij net zo kwetsbaar bent 
Leg ik mijn wapens neer 
Voor jou zet ik mijn masker af 
Aan jou geef ik mij bloot 
Ik werp mijn ziel en zaligheid 
Uit liefde in je schoot 
 
Want niemand hoeft te weten 
Hoe kwetsbaar en hoe klein 
Hoe angstig en verlegen 
Ik af en toe kan zijn 
Mijn sterkte en mijn zwakte 
Je krijgt ze allebei 
Ik wil ze met je delen 
Wil jij dat ook met mij 
 

Marco Borsato 

2E LEZING  
 
DE BRUILOFT TE KANA 
1Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus 
aanwezig was.  2Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd.  3Toen 
de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.”  4Jezus zei 
tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.”  5Zijn moeder sprak 
tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”  6Nu stonden daar volgens het 
reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie 
metreten.  7Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe.”  
8Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze,  
9en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar 
die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), 
riep hij de bruidegom en zei hem:  10“Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer 
men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.”  
11Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn 
heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. 
 
PIANOMUZIEK 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
Ken je mij (Trijntje Oosterhuis) 
(luisterlied) 
https://youtu.be/nkBRFz4BPwI 

https://youtu.be/nkBRFz4BPwI


 
 
GEDICHT 
De Geest die werkt en soms voel je het 
en beleef je wat misschien allang onbewust 
in jou aanwezig was 
Verrassend 
 
De Geest die werkt en soms moet je gewoon 
je andere ik laten gelden, het masker af doen 
Ontwapenend 
 
De Geest die werkt waar mensen eerlijk 
erkennen te falen, niet af en onecht zijn 
Bevrijdend 
 
De Geest die werkt wanneer alle ‘ik’s’ weer ‘wij’ 
willen zijn door liefde gedreven 
Gezamenlijk 
 
De Geest die werkt als het moment komt 
dat zwijgers praten en praters zwijgen 
Wonderlijk 
 
De Geest die werkt in stilte wanneer 
alles even weg mag vallen 
hoofd leeg hart vol 
Verademend 
 
De Geest die werkt samen met jou 
aan de toekomst weten dat die er is 
nog niet in bezit maar wel voorbestemd 
Uiteindelijk 
 
Cor van Vliet 
 
VOORBEDEN 
 
Acclamatie: Ubi Caritas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Trouwe God 
U bent ons licht, ons heil. 
Bij U is ons leven veilig. 
Bij U zoeken wij houvast nu het stil wordt om ons heen. 
We zijn uit ons doen. 
Er ligt een sluier over ons leven. 
Wij brengen voor U 
ons onbestemde gevoel over wat er boven ons hoofd hangt … 
… 
Wij brengen voor U 
wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen…… 
Wij brengen voor U 
wie ziek zijn, vechten voor hun leven…… 
Wij brengen voor U 
wie in de zorg werken en alles geven wat zij hebben om mensen te helpen….. 
 
Wij brengen voor U 
wie getroffen zijn door de maatregelen tegen de ziekte, 
onzeker over hun baan of hun bedrijf…… 
Wij brengen voor U 
de vluchtelingen op de Griekse eilanden, op Lesbos, 20.000 mensen bij elkaar, 
terwijl het virus ook daar is vastgesteld…… 
 
Wij brengen heel deze wereld voor U 
ook situaties die niets met corona te maken hebben 
maar wel zorg wekken…… 
Wij brengen onszelf voor U. 
Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld. 
Help ons er voor elkaar te zijn waar mogelijk. 
Amen 
 
STILTE 
 
ONZE VADER  
 
STILTE 
 
SLOTTEKST 
De wereld gaat vanzelf weer open 
De wereld gaat vanzelf weer open, 
aan de einder is begin. 
De aarde zal nog mogen hopen, 
hij draait steeds het zonlicht in; 



en bloemen gaan vanzelf weer open, 
want hun einde is begin. 
De bollen in de grond, zij hopen 
op de lente, hun vriendin; 

ook mensen gaan vanzelf weer open, 
want het einde is begin. 
Geen ramp weerhoudt dat mensen hopen 
en weer bidden: God, grijp in. 

De wereld gaat vanzelf weer open, 
aan de einder is begin. 
De aarde zal nog mogen hopen, 

hij draait steeds Uw zonlicht in. 

PIANOMUZIEK 

ZEGEN VAN  ST. PATRICK 
De Heer zij voor u 
om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij naast u 
om u in de armen te sluiten en 
te beschermen tegen gevaren van links en rechts. 
De Heer zij achter u 
om u te bewaren voor gemene 
aanvallen van anderen. 
De Heer zij onder u 
om u op te vangen als u dreigt te vallen 
De Heer zij in u 
om u te troosten als u verdrietig bent. 
De Heer zij om u heen 
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. 
De Heer zij boven u 
om u te zegenen. 
Moge God zich over u ontfermen. 
nu en altijd. 
 
MEDEDELINGEN … 
Uw bijdrage voor de collecte zou u kunnen geven aan de Voedselbank. Als u onderstaande 
link volgt dan staat de donatieknop helemaal onderaan de website. 
www.voedselbankdoetinchem.nl 
 
Aswoensdagviering op 17 februari in de Wingerd.  

http://www.voedselbankdoetinchem.nl/


Als u wilt, kunt u van tevoren een askruisje bestellen. De viering is namelijk alleen via de 
kerkradio en de facebookpagina / Youtube van PGD Doetinchem te volgen. U kunt zich 
opgeven bij: de heer Gert Lotterman om het askruisje op een kaart thuis te ontvangen. U 
kunt ook uw oude palmtakje inleveren om te laten verbranden.  
Tel.nr.:  0610111844 
E-mail: : gert.lotterman@gmail.com of mail naar: oecumene.de.wingerd@gmail.com 
 
SLOTMUZIEK 
 
 

 “WIJ ZIJN MENSEN VAN DE WEG.   

ZOEKEND EN TASTEND NAAR ZIN.   

WIJ LATEN ONS INSPIREREN DOOR JEZUS VAN NAZARETH,  

DIE ONS ZIJN GEEST BELOOFT EN ONS OPENT VOOR DE ENE, DE ONNOEMBARE.   

WIJ VERLANGEN SPOREN VAN GOD IN ONS EIGEN LEVEN TE VINDEN.   

ZO BIEDEN WIJ ELKAAR EEN ONDERKOMEN EN BOUWEN WE AAN EEN 
BEWOONBARE WERELD. ”  
Vanuit deze verklaring houden we deze vieringen, waarbij wij elkaar kunnen 
blijven ontmoeten, ons kunnen blijven verdiepen in elkaar en leren van elkaars 
rituelen en gedachten rondom het Woord, en ons zo verder gesterkt weten in 
ons geloof.  
 
Werkgroep Oecumene  De Wingerd  
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