
Liturgie 

De Goede Week 2019 in Linden 

Binnen onze Lindense Geloofsgemeenschap heilige Lambertus besteden we in de 
Goede Week altijd nog meer zorg en aandacht aan de liturgische vieringen, dan we 
gewoonlijk al doen. Dat is te merken aan de voorbereidingen van voorgangers, 
zangers, organist en kosters. Er staat zichtbaar en merkbaar iets belangrijks te 
gebeuren. 
In de Veertigdagentijd hebben we iedere zondag stil gestaan bij de tekst van het 
Veertigdagenlied en bij de bijpassende overweging. Beide teksten riepen op tot 
verstilling en herbronning, goed samengevat in het slotcouplet: 

O, God, vernieuw de dorre grond, 
verzacht wat is verhard: 
maak ons gehoorzaam aan uw woord 
en mensen naar uw hart! 

We onderstreepten die woorden met het ontsteken van telkens een nieuwe kaars 
op de Menora, de zevenarmige kandelaar, als symbool van het brandende 
braambos uit het Oude Testament (exodus 3) 

 

 
Het is de plaats waar Mozes antwoord kreeg op de vraag in wiens naam hij het volk 
uit Egypte moet leiden. 

‘Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de 
Israëlieten: ‘’Ik zal er zijn’ heeft mij naar u toegestuurd’’. 



In de laatste dagen van de Goede Week willen wij binnen onze Geloofsgemeenschap 
die aanwezigheid van God ervaren in de bijzondere liturgische vieringen. 

 
Palmzondag – viering om 09.30 uur – voorganger Theo Lamers 
Op die dag richt de liturgie zich op de intocht van Jezus in Jerusalem. Enthousiaste volgelingen 
halen hem met zwaaiende palmtakken als Verlosser in. Even lijkt het er voor hen op dat hij aan 
hun verwachtingen zal voldoen, maar al snel klinkt het ‘mijn koninkrijk is niet van deze wereld.’ 
In de viering worden de Palmtakjes gewijd. 
Het Palmtakje voor thuis bij het kruisbeeld wordt uitgereikt. 

 

Witte Donderdag– viering om 19.00 uur – voorganger Frans Smulders 
De herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn Apostelen. De kerk staat dan stil 
bij de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap. 

 

 


