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Piano: Govert de Kleer 

Lezingen: Geke ter Velde 

Voorganger: Jan-Peter Prenger 

 

 

 

 

Pianomuziek 

Welkom 

Aansteken van de Paaskaars  (we gaan staan voor het Licht) 

Stilte 

Gebed op de drempel 

V:  God die van mensen houdt, 

wij leggen onszelf aan U voor 

A:  MET ALLES WAT WE HEBBEN 

EN MET ALLES WAT WE MISSEN 

V:  met alles wat goed ging en alles wat niet goed ging. 

A: WAAI MET UW GEEST DOOR ONS BESTAAN 

V: Kom in ons midden en adem ons open 

A: WEES BIJ ONS MET UW GOEDHEID EN TROUW, 

UW LIEFDE EN VREDE. AMEN 

 

(iedereen mag weer gaan zitten) 

Lied: Dit is een morgen  https://youtu.be/i5IexXMnsww 

https://youtu.be/i5IexXMnsww


Kyriëgebed,  

afgewisseld met gemeenschappelijk bidden: Heer, ontferm u. 

 

lied: Zon in de nacht door Jan-willem Donkers 

 

Aansteken van de kaarsen op de lezenaar 

Lezing: Mattheus 11: 25-30 

    In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, 

omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt 

gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo 

hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand 

dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen 

de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 

    Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 

dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik 

ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 

vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

 

Lezing: Uit: ‘U doet niets, want u bent God’ – Stephan de Jong 

Een schuw eekhoorntje. Zo heeft iemand U wel eens genoemd. 

Schoonheid, ouwe zeepiraat – namen bedacht door God-denkers die 

buiten de lijntjes kleurden. Ik ga ervan uit dat U plezier beleeft aan zulke 

creatieve namen, ook al vallen sommige gelovigen erover. Ik ga dus nog 

even door. De heilige Catharina, ik weet eerlijk gezegd niet welke van de 

vijf, bedacht ook een mooie naam voor U: een bed om in te rusten. U, 

God, als een bed om in te rusten. Zo’n naam moet U goeddoen. Uw 

aanwezigheid  die innerlijke rust brengt. Vanuit mijn boekenkast, ergens 

bij de M vandaan, roept een stem: ‘Opium van het volk.’ Uw 

aanwezigheid hoort mensen te doen strijden voor gerechtigheid, beweert 

die stem. Hij heeft niet helemaal ongelijk. Ik kom daar later in dit boekje 

op terug. Maar eerst die rust.  

Voortdurend kwebbelen er stemmen in mij, die mij prijzen, kritiseren, 

tegenspreken, kwetsen. Sommige stemmen stellen mij voortdurend 

onmogelijke vragen. Geen idee wat ik moet antwoorden. Dan zou ik het 

liefst weglopen. Maar de wrange grap van die stemmen is dat ze met me 



meegaan. Ze zitten in mij. Dan rest er alleen de vlucht binnenwaarts – of 

misschien beter: het laten vallen binnenwaarts – naar die stemmen toe, 

er doorheen, om uit te komen op een laag van stilte diep in mij. Daar is 

dat ‘bed om in te rusten’. 

Daar ben ik alleen met U. Uw aanwezigheid is voldoende. De stemmen 

verstommen. U hebt geen gezicht, maar ik verbeeld me dat U glimlacht. 

Om alles waar ik me zo druk om maak, natuurlijk. Mijn ziel grijnst 

verlegen terug. En ik herinner me Augustinus’ woorden: ‘… wang Gij 

hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust 

vindt in U.’ 

 

Pianomuziek 

 

Overdenking 

Pianomuziek 

 

https://youtu.be/Yl9wSG8jFYQ 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: 

de lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 

se repose en paix. 

 

Vertaling: Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem komt mijn 

heil. Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem. 

 

Gebeden, afgesloten met het 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 

https://youtu.be/Yl9wSG8jFYQ


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: Lied 419 Wonen overal nergens thuis  

 
Wonen overal nergens thuis 
aarde mijn aarde mijn moeders huis 
vallende sterren de schim van de maan 
mensen die opstaan en leven gaan – 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan – 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan – 
mensen veel geluk. 
 

Zegen 


