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   Weggaan of blijven..  

   Geloven of niet? 

 

 
 

Voorganger: Jan-Peter Prenger 

Lezingen: Jan-willem Donkers 

Piano: Erik Onnink 



Muziek 

 

Welkom  

 

De Paaskaars wordt aangestoken  

We gaan staan voor het Licht 

 

- Stilte 

 

Gebed op de drempel:  

 

V: God onze Moeder, onze Vader 

  Wij bidden u: 

A:  WEES MET ONS 

V:  Dat wij de rust kunnen vinden 

A:  OM TE KUNNEN DOEN WAARTOE WIJ 

GEROEPEN WORDEN 

V:  om bron van liefde te zijn. 

A:  LAAT UW NAAM, UW RIJK, AL UW MENSEN 

ONS EEN ZORG ZIJN 

V:  Dat wij onszelf en de ander zien met 

barmhartige ogen 

A:  AMEN 

 

(iedereen mag weer gaan zitten) 

 



Openingslied: ZZZ 102: 1, 2 en 3 

 
Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 

een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 

waar elk van waarde is die hier verschijnt, 

waar lachen is en tranen mogen stromen, 

deuren die open staan voor groot en klein, 

waar mensen volop nieuwe liefde dromen.  

 

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten. 
 



Gebed vanwege de nood in de wereld 

 

Lied 274 

 

 
 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 



Kaarsen op de lezenaar worden aangestoken 

 

1e Lezing: Jeremia 2: 4-13 

 

    Luister naar de woorden van de HEER, 

  volk van Jakob. 

  Stammen van Israël, luister allemaal! 

   Dit zegt de HEER: 

  Welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan 

  dat ze mij hebben verlaten, 

  dat ze achter nietige goden aan liepen 

  en zelf nietswaardig werden? 

   Zij zeiden niet: 

  “Waar is de HEER, 

  die ons uit Egypte heeft bevrijd, 

  die ons heeft geleid door de woestijn, 

  door een land van steppen en ravijnen, 

  een land zo dor en duister, 

  een land waar niemand doorheen trekt, 

  waar geen mensen wonen.” 

    Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden, 

  een rijke oogst aan vruchten wachtte jullie daar. 

  Jullie kwamen er – en bezoedelden mijn bezit, 

  mijn eigen land werd mij een gruwel. 

   De priesters zeiden niet: 

  “Waar is de HEER?” 



  De hoeders van de wetten kenden mij niet. 

  De herders kwamen tegen mij in opstand. 

  De profeten lieten zich door Baäl leiden 

  en liepen achter goden aan 

  van wie geen hulp was te verwachten. 

   Daarom klaag ik jullie nogmaals aan, 

  en de kinderen van je kinderen klaag ik aan 

  – spreekt de HEER. 

    Ga naar de Griekse eilanden, vraag na, 

  trek naar Kedar, onderzoek: 

  is zoiets ooit gebeurd, 

    heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? 

  En goden zijn het nog niet eens! 

  Maar mijn volk heeft zijn eer verruild 

  voor iets dat geen hulp bieden kan. 

   Hemel, wees ontzet! 

  Huiver, sidder en beef! 

  – spreekt de HEER. 

    Twee wandaden heeft mijn volk begaan: 

  het heeft mij verlaten, de bron van levend water, 

  en het heeft waterkelders uitgehouwen, 

  kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft 

staan. 

 

 

 



NLB 177: 1, 2, 4 en 5 

 

 

 
 

 

Het volk is doof, het volk is blind, 

het slaat de woorden in de wind: 

hoor het woord des Heren: 

wij moeten ons bekeren. 

Voor vreemde goden knielt het neer; 

vergeten is de Heer. 

 

 



 

De kruik breekt stuk, de kruik breekt stuk, 

de scherven brengen geen geluk: 

hoor het woord des Heren: 

wij moeten ons bekeren. 

Jeruzalem zal ondergaan. 

Er is geen redden aan. 

 

Daar komt de man uit Anatot, 

hij deelt de woorden uit van God: 

hoor het woord des Heren: 

wij moeten ons bekeren. 

Maar niemand luistert naar zijn stem, 

in heel Jeruzalem. 

 

 

2e Lezing: Johannes 6: 60-71 

 

           Veel leerlingen die het gehoord hadden 

zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar 

luisteren?’  Jezus wist wel dat zijn leerlingen 

protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je 

hieraan?  Maar als jullie nu de Mensenzoon 

zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?  De 

Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. 

Wat ik gezegd heb is geest en leven.  Maar 



sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist 

namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en 

wie hem zou uitleveren.  ‘Daarom heb ik jullie 

gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan 

komen als het hem door de Vader gegeven is.’  

Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen 

niet verder met hem mee. 

     Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie 

soms ook weggaan?’   Simon Petrus gaf antwoord: 

‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U 

spreekt woorden die eeuwig leven geven,  en wij 

geloven en weten dat u de heilige van God bent.’   

Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, 

en toch is een van jullie een duivel.’  Hiermee 

doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, 

want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren. 

 

 

 



 
 

Een overdenking 

 

Muziek 

 

 

 



Gebeden, afgesloten met het Onze Vader,  

lied 1006 

 

 
 

 



 

 



 

 

 
 



Bloemengroet 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied (staand):  

 

 
 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
 
 
 



Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 

 

Zegen  

 

Muziek 


