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Pianospel 
 

Moment van stilte 
 

Aansteken van de paaskaars (wij gaan staan voor Het licht) 
 

Lied :  Overal zijt Gij NLB 893 

 
2. Mensen van vlees van licht en gesteente 
hard en van bloed een vloed niet te stelpen 
mensen uw volk uw stad hier op aarde. 
 

3. Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open maar ons uw aarde 
uw nieuwe hemel vrede op aarde. 
(hierna gaan we zitten) 

 

Welkom en thema 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Schriftlezing Mozes;  Rikkert Zuiderveld 
Maakt het wat uit? Hoe lang je daar al lag, 
Hoe weerloos aan het water meegegeven, 
Hoe ver je met de stroom was weggedreven 
Voordat (het viel je toe) een vrouw jou zag? 
 



Maakt het wat uit? Je bent niet echt bijzonder, 
Een enkeling, een kind van weet ik wie, 
Van overboord in godsnaam, een – twee – drie. 
Zo gaan de drenkelingen kopje onder. 
 

Was het de wind, het riet? De straffe regen? 
Hield een bizarre ademtocht je tegen, 
Dat je niet ongezien bent weggezweefd? 
 

En wie jouw biezen mandje uit het water 
Heeft opgevist, zie je pas jaren later. 
Maakt het wat uit? Je weet het niet. Je leeft. 
    

Even overwegen 
 

Lied: Altijd onderweg LvdO X18 

 
2. kringloop van bestaan oorzaak en gevolg 
alles gaat voorbij altijd onderweg 
 

3. in de woestenij wanen wij ons thuis 
bitter water dorst altijd onderweg 
 

  



4. samen onderweg wij zijn niet alleen 
dwalen hand in hand laat elkaar niet los 

 
2e Schriftlezing uit het boek Deuteronomium :  
    Deuteronomium 32: 45-47,   34: 1-7 NBV 

Toen Mozes zijn toespraak tot heel Israël beëindigd 
had, besloot hij: ‘Neem mijn waarschuwingen ter harte, 
en draag ook uw kinderen op om zich strikt te houden 
aan de wetten waarin u onderwezen bent. Want het 
gaat hier niet om iets onbeduidends, het is een zaak 
van levensbelang! Als u er gehoor aan geeft, zult u lang 
mogen leven in het land aan de overkant van de 
Jordaan, dat u in bezit zult nemen.’ 
 

Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom 
de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover 
Jericho. Daar liet de HEER hem het hele land zien: het 
hele gebied van Gilead tot aan Dan, Naftali, het gebied 
van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het 
westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de 
palmstad Jericho, tot aan Soar. De HEER zei tegen 
hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en 
Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun 
nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar 
erheen oversteken zul je niet.’ Zo stierf Mozes, de 
dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER 
gezegd had. En de HEER begroef hem in een vallei in 
Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag 
weet niemand waar zijn graf is. Honderdtwintig jaar oud 
was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn 
krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. 

 

Pianospel 
 

Even overwegen 



We luisteren naar : Lied van Mozes (Onbereikbaar dichtbij)  
             Stef Bos 

De zon die komt op 
Ik zie in de verte 
Een groene vallei 
Voorbij de rivier 
Tijd om te rusten 
Tijd voor de stilte 
Mijn ogen zijn moe 
Zoveel gezien 
  

Ik zag de vrije val 
Zag het gouden kalf 
Zag ze drinken en dansen 
Om zichzelf te vergeten 
Ik zag een heilig vuur 
En het diepste dal 
Water uit een rots 
Brood viel uit de hemel 
  

En nu sta ik hier 
Op een grens in de tijd     
Dit is het eindpunt 
De reis is voorbij 
En daar aan de overkant 
Ligt het beloofde land 
En het is 
Onbereikbaar dichtbij 
  

Ik kan deze tijd 
Soms niet meer lezen 
Teveel onheils profeten 
Met het hart op de tong 
Ik zie mijn volk vaak 
Ontevreden 



En ze weten vaak zelf niet 
Waarom 
  

Ik dacht dat ik altijd opnieuw kon beginnen 
Maar heb ik vaak te veel verkeerd ingeschat 
Laat iemand anders het loflied maar zingen 
Ik heb alles gegeven, alles gegeven, 
Wat ik had. 
 

En nu sta ik hier op een grens in de tijd 
Dit is het eindpunt, de reis is voorbij 
En daar aan de overkant, daar aan de overkant 
Ligt het beloofde land en het is onbereikbaar 
En het is onbereikbaar,  
Onbereikbaar dichtbij 

 

 
Even overwegen 
 

Om te luisteren: Tekst bij muziek ( niet om te zingen ) 
  

O Heer, mijn God, wanneer ik mij ten volle 
verdiep in alles wat U hebt gemaakt, 
zie 'k hei en akker, hoor de donder rollen, 



besef: U schept en spijzigt en bewaakt; 
 

Dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij: 
Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij! 
Dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij: 
Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij! 
 

Als 'k aan de kim de dageraad zie lichten 
of in de scheem'ring door de bossen dwaal, 
als 'k op de berg geniet de vergezichten 
of in de diepte der ravijnen daal; 

 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Lied: Ga tot de einden der aarde NLB 810 

 
 

Gebed 
 

Staande zingen we ons slotlied: Uit vuur en ijzer ZZZ 465 



  
2. Om water voor de zee te zijn,  
om anderman een woord te zijn,  
om niemand weet hoe groot hoe klein,  
- gezocht, gekend, verloren -.  
Om avond en morgenland,  
om hier te zijn en overkant,  
om hand in een andre hand,  
om niet te zijn verloren. 
 



3. Om oud en wijd als licht te zijn,  
om lippen, water, dorst te zijn,  
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander.  
Naar verte die niemand weet,  
door vuur dat mensen samensmeedt,  
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander.   

  

Wegzending en zegen 

 

Pianospel 
 

 
  



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Voedselbank Ede 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL54ABNA 0432 366 806    Op naam van: Stichting Voedselbank 
Ede, ovv gift Emmaus Ede 
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 
Algemene kerkenwerk Rietkampen  
De derde collecte is voor het bloemenfonds Emmaus. 
uw bijdrage kunt u ook over maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv 
Samenwerkende kerken, ovv gift Bloemen eredienst 
 
Alle 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 
geef mogelijkheid 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 

 
 
 


