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Pianospel 
 

Moment van stilte 
 

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

Lied :  Wij zoeken u als we samenkomen ZZZ 108 

 

2. Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij uw stem verstaan,  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan.  
 

3. Wij breken brood en delen het samen, 
hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op Hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 
 

4. Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
(hierna gaan we zitten) 

 



Welkom en thema 
 

Roep om ontferming, na iedere intentie: Kyrie eleison TT NPB C1 

 
 

Gebed 
 

Lied :  Open de schriften van oudsher   TT NPB 21 

 



 

 
 

Inleiding op de eerste lezing 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

1e Schriftlezing uit de profeet Jesaja: Jesaja 53 10-11 NBV 
Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. 
Hij offerde zijn leven voor hun schuld, 
om zijn nageslacht te zien en lang te leven. 
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. 
Na het lijden dat hij moest doorstaan, 



zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. 
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, 
hij neemt hun wandaden op zich. 
    

Lied: U komt mij lieve God NLB 852 

 
2. U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 

3. een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, – 
o Heer die bij mij zijt, 
 

4. ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 
 



Inleiding op Marcus 10,35-45 
 

2e Schriftlezing uit het evangelie van Marcus:  
         Marcus 10,35-45  NBV 

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, 
kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u 
voor ons doet wat we u vragen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat 
willen jullie dan dat ik voor je doe?’ Ze zeiden: 
‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan 
rechts van u zitten en de ander links.’  
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je 
vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet 
drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 
‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus 
tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal 
drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 
maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet 
bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze 
zijn bestemd.’ 
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze 
woedend op Jakobus en Johannes.  
Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten 
dat de volken onderdrukt worden door hun eigen 
heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo 
mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de 
belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,  
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar 
moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen 
om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven 
te geven als losgeld voor velen.’ 
 

  



Lied: Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen LvdK Psalm 118: 1 

 

 
 

Een uitleg en verkondiging 
 

Pianospel 
 

  



Lied: Twee handen schoon gebleven TT NPB 22 in wisselzang 

 vrouwen 

 
 

mannen 

2. Twee ogen uitgekeken 
geen ander meer zien staan; 
wie zou ze durven sluiten 
en zo ten einde gaan? 
 

 vrouwen 

3. Twee oren doof gebleven 
voor andermans verdriet; 
wie zou daarmee nog horen 
een hoopvol mensenlied? 
 

mannen 

4. Met handen, ogen oren 
door keuze vroeg of laat 
herscheppen wij de aarde 
tot alle goeds in staat. 
 

  
  



 vrouwen 

5. Dan delen wij het leven 
met al het lief en leed; 
wij nemen en wij geven 
die dag komt, ooit, godweet. 
 

mannen 

6. Geen leed blijft ongeweten 
geen traan blijft ongezien; 
geen man, geen vrouw vergeten 
God is ons aan te zien. 

 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Gebeden,  stil gebed 
 

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 

 

Vredeswens 
 



Slotverhaal 
 

Staande zingen we ons slotlied:  
       Geest van hierboven NLB 675 

 

 



 

 
  



2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 

Wegzending en zegen  

 

 
Pianospel 
 

 
 
 
  



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Voedselbank 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL 54ABNA 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 

 
 
 


