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Thema: Het nieuwe normaal?    
 

“You can’t wait until life isn’t hard anymore before 
you decide to be happy”  - Jane Marczewski 

 
Voorganger: Loes van Laar   
Pianist:   Piet Poot 
Lector:   Annie Benjamin 
 
Alleen het slotlied mag op spreektoon  
  meegezongen worden 
   

  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087-Kerkelijk-Centrum-Emmaus 
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Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

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

Lied: Een mens te zijn op aarde NLB 807: 1-5 

 

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. 
 

hierna gaan we zitten 
 

We luisteren en kijken naar een filmpje  
 

Welkom en thema 
 

Lied: Een prachtig moment  LvdO X73 

  



 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Schriftlezing uit het evangelie van Marcus 4:35-41NBV 
Aan het eind van die dag, toen het avond was 
geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer 
oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen 
hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen 
met de andere boten het meer op. Er stak een 
hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, 
zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter 
in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem 
wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat 
we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij 
de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! 
Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam 
helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben 
jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 
Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen 
elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer 
hem gehoorzamen?’ 



 

We luisteren naar: Dit ene weten wij ZZZ 210 

 Dit ene weten wij en aan dit één 
houden we ons vast in de donkere uren: 
er is een woord, dat eeuwiglijk zal duren, 
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen. 

 

Schriftlezing uit Jona 3:9 – 4:11  NBV 
De koning van Ninevé heeft geluisterd naar de 
boodschap van Jona en besluit dat zijn volk tot inkeer 
en berouw moet komen: Laat iedereen anders gaan 
leven en breken met het onrecht dat hij doet 
Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn 
besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede laten 
varen, zodat wij niet te gronde gaan.’  
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te 
leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan 
te doen, en hij deed het niet. 
Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad.  
Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet 
gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar 
Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die 
genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot 
vergeving bereid.  
Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan 
dat ik zo verder moet leven.’ Maar de HEER zei: ‘Is het 
terecht dat je zo kwaad bent?’ 
Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de 
oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut 
gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de 
stad zou gebeuren. Nu liet God, de HEER, een 
wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn 
hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was 
opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij 
het aanbreken van de dag, liet God de plant door een 



worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon 
opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten 
waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door 
de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: 
‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 
Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo 
kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben 
verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ Toen zei de HEER: 
‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij 
geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij 
niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht 
opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen 
verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer 
dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het 
verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan 
nog al die dieren?’ 
      

Lied: Blijf niet staren NLB 809 

 
 

Overweging 



 

Pianospel 
 

Lied: Dag voor dag  ZZZ 510 

 
 

2. Dat je gezond bent, goed van lijf en leden,  
te eten hebt en lieve mensen om je heen,  
gekapt hebt met een uitzichtloos verleden,  
geniet ervan, wees hier, vandaag, vraag niet waarheen. 
 

3. Kom onderdak bij mij en laat je warmen,  
breek met bezorgdheid, neem bestaan zoals het komt,  
leer elke dag het leven te omarmen,  
raak door verdriet, door leed en angst niet afgestompt. 
 

4. Er is een weg, die ons naar goed zal leiden,  
een inzicht dat zich losmaakt van benauwd bestaan,  
een diep vertrouwen, dat voor ingewijden  
het leven rijker maakt, dat mensen op doet staan. 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 



Gebed 
 

Staande zingen we op spreektoon het slotlied:  
        Wals in het licht LvdO X4    

 

 

  



2. als dan de lampen gaan doven en wij 
gaan weer op weg, weer opnieuw de woestijn: 
een zonnestraal door een kier in de deur 
roept ons: het licht zal steeds bij je zijn! 
 

licht, ik mag gaan in het licht 
en licht, ik mag wonen in licht 
licht, altijd overal licht 
hoe donker de nacht ook is 
 

Wegzending en zegen (na de zegen gaan we weer zitten) 
 

Pianospel 
 

                                                                  
  



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Stichting Peduli Anak 

www.pedulianak.org 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL 08 INGB 0000 0018 16  Op naam van: Stichting Peduli Anak, 
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 

 
 
 

Inzamelactie voor Voedselbank Ede 
We zamelen weer levensmiddelen in voor de voedselbank. 
In mei en juni staan er vrijwilligers klaar op woensdagavond 
tussen 19:00 en 20:00 bij de kerk om uw bijdragen in 
ontvangst te nemen. 

http://www.pedulianak.org/

