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Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

Aansteken van de paaskaars 
 

Onze hulp 
V. Onze hulp is de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en nooit laat varen het werk van zijn handen. 
V. Moge liefde van God, de genade van Jezus 
 Messias en de gemeenschap van de heilige Geest 
 ons allen vervullen en verenigen. 
A. Amen 
 

Lied: Een mens te zijn op aarde NLB 807 

 

 2. De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 



3. De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 
 

4. De mensen hebben zorgen 
het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 
 

5. Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 
 

6. Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet; 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 

 

Inleidend woord 

 
 



Lied om ontferming: Wat is de mens GvL 542 

 

 
 

Psalm 145 (afwisselend gebeden) 
V. Elke dag, alle dagen eeuw na eeuw en altijd  
 tot in de eeuwen der eeuwen za! ik U zingen:  
 dat Gij de Barmhartige zijt. 



A. Onzienlijke, grote, niet te doorgronden, niet te 
 omarmen.  
 Zingen zal ik uw grote werken: grondvesting 
 van de  aarde uitspanning van de hemel.  
V En dat Gij vriend zijt, Lief als een man voor zijn 
 kind, als een vrouw voor haar liefsten: moge dat 
 waar zijn.  
A. Dat Gij en niemand anders god zijt voor deze  
 wereld handen die geven ogen die zien en 
 bewaren: moge dat waar zijn.  
V. Mijn ogen zien naar U uit.  
 U roep ik, weet U dat wel?  
 Ik, met deze enige stem  en zonder stem als het 
 moet - beseft U dat? Dan is het goed.  
A. Voor U, Barmhartige die ik vermoed - die ik niet 
 voel en niet ken die ik wel hoop dat Gij zijt, laat 
 mij  maar zingen. 
V. Elke dag, alle dagen eeuw na eeuw en altijd 
 tot in de eeuwen der eeuwen zal ik U zingen - 
 dat Gij de Barmhartige zijt. 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Schriftlezing: Jesaja 55,1-3 

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.  
Kom, ook al heb je geen geld. 
Koop hier je koren en eet! -kom, koop koren niet voor 
geld, en wijn en melk voor geen prijs! 
Waarom weeg je zilver af voor wat geen brood is,  
doe je moeite voor wat niet kan verzadigen? 
hoor, hoor naar mij en eet wat goed is, dan zal je ziel 
zich te goed doen aan een voedzaam maal. 
Neig je oor en kom bij mij, hoor, en je zult leven! 
Ik sluit met je een eeuwig verbond, als bevestiging van 
mijn liefde voor David. 



 

Antwoordpsalm:  Zoals een hert reikhalst  GvL Psalm 42 
 

 
Refrein:  voorzang 

Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe. 
Ik dorst naar God, de levende God. 

  allen 

 
  voorzang 

1.Wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God, 
Ik heb geen brood dan tranen dag en nacht, 
en altijd weer hoor ik ze zeggen:  
'Waar blijft nu je God?' 
 refrein allen 

 
voorzang 

2. God geef mij vandaag en iedere dag 
een teken van liefde, dan zal ik voor U  
zingen tot diep in de nacht, zo lang ik besta, 
een lied voor de God van mijn leven. 
refrein allen 



 
voorzang 

3. Maar waarom zo moedeloos, waarom opstandig? 
Ik zal wachten op God, en eens zal ik Hem danken: 
Gij zijt mijn lijfsbehoud, Gij zijt mijn God. 
refrein allen 

 

Schriftlezing: Matteüs 14,13-21 
Wanneer Jezus hoort, dat Johannes vermoord is, 
wijkt hij uit in een boot naar een plek in de woestijn 
om op zichzelf te zijn. 
De menigten, die daarvan horen, volgen hem vanuit de 
steden te voet. 
Als hij uitstapt ziet hij een grote menigte, en is om hen 
bewogen. 
Hij geneest de zieken onder hen. 
Bij het vallen van de avond naderen de leerlingen hem 



en zeggen: deze plek is een woestijn, en het etensuur 
is al voorbijgegaan; maak u dan los van de menigte, 
opdat ze weggaan naar de dorpen en voor zichzelf eten 
kopen! 
Maar Jezus zegt tot hen: het is niet nodig dat ze 
weggaan: geven jullie hen te eten! 
Zij zeggen tot hem:  we hebben hier niets behalve vijf 
broden en twee vissen! 
Maar hij zegt: breng die hier naar mij toe! 
Hij geeft de menigte opdracht te gaan aanliggen op het 
gras Hij neemt de vijf broden en de twee vissen, kijkt op 
naar de hemel en spreekt de zegening uit. 
Hij breekt de broden en geeft ze aan de leerlingen, 
en de leerlingen geven ze aan de menigte. 
Allen eten en worden verzadigd. 
Als ze oprapen, wat er over is aan brokken, zijn dat 
twaalf korven vol. 
Die hebben gegeten, dat zijn zo'n vijfduizend mannen 
geweest, afgezien nog van vrouwen en kinderen. 
 

Acclamatie: Hierheen, dorstigen  NLB 327 

 
 

Overweging  



 1              2 

  3 
1.  Caspar David Friedrich, Mönch am Meer     
2.  Vincent van Gogh, De Aardappeleters       
3.  Anish Kapoor, Sky mirror 

Pianospel 
 

Lied: Die mij hoedt ZZZ 346 

 



 

 

 



 

 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Gebeden, stil gebed  
 

Onze Vader 
  



Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Slotlied: Wat vrolijk over u geschreven staat  NLB 324 

 

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 
 



3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 

we gaan staan voor de zegen 
 

Zending en zegen afgesloten met een gesproken Amen 
 

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 
 
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 

http://www.mooilevenhuisede.nl/

