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Muziek 
 
Welkom 
 
De paaskaars wordt aangestoken 
 
We gaan staan voor het Licht. 
 
Moment van stilte 



 
 
V: Onze hulp in de Naam van de Heer 
 Schepper van hemel en aarde 
 
V: U die de morgen ontbood 
A: EN HET LICHT HEBT GEROEPEN 
 DIE HEBT GEZEGD: IK ZAL ER ZIJN 
V: Wie zijn wij zonder u? 
A: KOM NAAR ONST TOE 
V: wek in ons liefde  
A: LAAT ONS ERVAREN  
V: temidden van alles wat onzeker is 
A:  DE ONUITPUTTELIJKE BRON 
V:  waaruit wij vreugde kunnen scheppen. 
A:  AMEN 
 
(iedereen mag weer gaan zitten) 
 
Lied: Morning has broken  
 
Morning has broken like the first morning 
Blackbird has spoken like the first bird 
Praise for the singing 
Praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the Word 
 
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven 
Like the first dew fall on the first grass 
Praise for the sweetness of the wet garden 
Sprung in completeness where His feet pass 
 
Mine is the sunlight 
Mine is the morning 



Born of the One Light Eden saw play 
Praise with elation, praise every morning 
God's recreation of the new day 
 
Morning has broken like the first morning 
Blackbird has spoken like the first bird 
Praise for the singing 
Praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the Word 

 
In memoriam: Kick Meij 
 
Lied: Stay with me till the morning  
 
Dawn breaks above the neon lights 
Soon the day dissolves the night 
Warm the sheets caresse 
My emptiness as you leave 
 
Lying here in the afterglow 
Tears in spite of all I know 
Pride's a foolish sin 
I can't give in 
Can't you see 
 
Though you want to stay 
You're gone before the day 
I'll never say those words how could I 
Stay with me 'til the morning 
 
I've walked the streets alone before 
Safe I'm locked behind my door 
Strong in my belief 
No joy or grief touches me 
 



But when you close your eyes 
It's then I realise 
There's nothing left to prove so darling 
Stay with me 'til the morning 
 
When you close your eyes 
It's then I realize 
There's nothing left to prove so darling 
Stay with me 'til the morning 
Stay with me 'til the morning 

 
Gebed om de nood in de wereld ver weg en dichtbij 
 

 
 
2. Jouw stem in mij, jouw zingen draagt  
mij als de avond valt,  
en bergt mij in jouw hand. In mij  
ontwaakt vergeten tederheid.  
Jij zingt in mij. Jij zingt in mij.  



3. Jouw stem in mij, een toekomstlied,  
een klankfontein, een bron  
van leven ongedacht. In mij  
ontkiemt als zaad het eerste licht.  
Jij zingt in mij. Jij zingt in mij.  
 
4. En door jouw adem aangeraakt  
krijgt ook mijn stem weer klank.  
Een lied groeit waar jij woont in mij.  
En in de nieuwe dageraad  
zing ik van Jou. Zing ik van jou.  

 
Schriftlezing Mattheus 16: 21-27 
 
    Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te 
maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou 
moeten lijden door toedoen van de oudsten, de 
hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou 
worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden 
opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel 
terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker 
niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met de 
woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van 
de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, 
maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
    Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan 
wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich 
nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil 
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 
omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens 
eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij 
inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn 
leven? Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van 
zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn 



Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. 
 
Muziek 
 
Overdenking 
 
Lied:I would stay (Krezip) 
 
If this is true, I thought then, what will I think 
Will I stay but rather I would get away 
I'm scared that I won't find a thing 
And afraid that I'll turn out to be alone, but I 
I have to learn, have to try, have to trust I have to cry 
Have to see, have to know that I can be myself, yeah 
And if I could I would stay 
And if they're not, not in my way 
I'll stare here in the distance 
But I'll grow up to be just like you, yeah 
I'll grow up to be just like you, yeah 
I see it all I'm sure but 
Do I know what's right 
I thought I knew but it turns out the other way 
I am scared that I won't find a thing 
And afraid that I'll turn out to be alone, but I 
I have to learn, have to try, have to trust I have to cry 
I have to see, have to know that I can be myself 
And if I could I would stay 
And if they're not not in my way 
I'll stare here in the distance 
But I'll grow up to be just like you, yeah 
I'll grow up to be just like you 
I want to tell you 
Why would I try to 
You are all that I can see now 
Why would I try to 
And I want to tell you 



Why would I try to 
You are all I can see now 
I know I'll try to 
I have to learn, have to try, have to trust I have to cry 
I have to see, have to know that I can be myself 
But if I could, yeah, I would stay 
And if they're not, not in my way 
I'll stare here in the distance 
But I'll grow up to be just like you, yeah 
I'll grow up to be just like you 
Like you 

 
Gebeden, 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 
  
Bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
 



Slotlied 
 

 
 
2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God  
wees met ons in al het lijden,  
Wees warmte en licht, een menslijk gezicht  
nabij ons in donkere tijden.  
 
3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
en geef geloof en vertrouwen:  
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft,  
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.  
 
4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
omgeef Jij ons met jouw zegen.  
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen.  
 
 

 



Zegen ZZZ 16 
 

 

 

na de zegen gaan we weer zitten 
 
Pianospel 
 
We blijven zitten tot het pianospel is afgelopen en verlaten 
dan op aanwijzing de kerk 
 
 



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor het Mooi Leven Huis 
Dit is een woonvoorziening voor mensen, zoals Nathalie, met een 
ernstige meervoudige beperking en is opgezet door een aantal ouders. 
Het huis biedt ruimte voor 27 bewoners, verdeeld over drie groepen van 
negen. In de visie van het Mooi Leven Huis staat het gezin en het sociale 
netwerk rondom de bewoner centraal. Daarom heeft elke bewoner een 
eigen studio, waar hij of zij familie of vrienden kan ontvangen. Elke groep 
heeft daarnaast ook een gezamenlijke woonkamer. De ouders of 
verwanten leveren voor een deel zelf de zorg en ondersteuning en 
worden daarbij ondersteund door professionele zorgmedewerkers van 
Philadelphia. 
Naast wonen wordt ook dagbesteding geboden aan de bewoners, maar 
eventueel ook aan anderen. Het huis heeft hiervoor een aantal ruimtes in 
het souterrain beschikbaar. Daarnaast is er een ruime tuin rondom het 
huis, waar bewoners kunnen genieten van het leven buiten. De dorpskern 
van Bennekom is op loopafstand, dus dat biedt goede mogelijkheden 
voor een gezellige wandeling. Voor de invulling van de dagbesteding 
wordt vooral gekeken naar activiteiten die aansluiten bij de 
belevingswereld van de bewoners. Dit kan o.a. door het prikkelen en 
stimuleren van zintuigen.  
Het Mooi Leven Huis wil graag een aantal middelen aanschaffen die een 
optimale invulling van dagbesteding op dit gebied mogelijk maken. Een 
voorbeeld hiervan is de zogenaamde CRDL. Dit is een uniek instrument 
dat aanraking vertaalt in geluid en daarmee zeer geschikt is om onder 
andere mensen met een verstandelijke beperking met elkaar te 
verbinden.  De CRDL kan zowel 1 op 1 als in een groep gebruikt worden. 
Het instrument maakt nieuw contact mogelijk voor mensen, zoals de 
bewoners in het Mooi Leven Huis, die moeite hebben met communicatie 
en sociale interactie. 
 
Mooi Leven Huis Ede  www.mooilevenhuisede.nl  
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL74 RABO 0310543738 Op naam van: Stichting Mooi Leven Huis 
Ede  , ovv Emmaus nieuwe middelen dagbesteding 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te 
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv 
gift CoRa 
 

http://www.mooilevenhuisede.nl/


Beide collectes zijn van harte aanbevolen. 
 
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor 
gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een 
app waarmee je altijd en overal mee kan doen 
aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven 
geven. Open de app, kies hoeveel je wilt 
geven, kies hoe je wilt geven en klaar! Je 
download de Givt-app in Google Play of in de 
App Store of scan de QR code 

 
 


