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Pianomuziek 
 
Welkom  
 
Paaskaars wordt aangestoken 
We gaan staan voor het licht 
 
Gebed op de drempel 
 

V:  Onze hulp in de naam van de Heer 

A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V:  Hier zijn wij, eeuwige God, 

A:  HOOR ONS WANNEER WIJ TOT U BIDDEN: 

V: Uw Naam is dat U er bent, 

A: ONTBREEK ONS NIET. 

V:  U die ons aan elkaar gegeven heeft,  

A:  HELP ONS ELKAAR TE ZIEN, 

V:  help ons naar elkaar te vragen en naar elkaar te 

luisteren. 

A: DAT WIJ ELKAAR RECHT DOEN  

 AMEN 
 
 
 

Lied: Blijf niet staren op wat vroeger was  
(nlb 809) in canon 
 



 
 
 
 

Kyriëgebed, afgewisseld met Kyrie eleison 
NLB 301a 
 

 
 

De dag gaat open voor het woord des Heren 
NLB 217: 3 en 4 
 



 
 
 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
 
Lezing: Marcus 10: 1-16 
 
     Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het 
gebied aan de overkant van de Jordaan, en de 
mensen verzamelden zich weer in groten getale 
om hem heen; hij onderwees hen zoals hij gewoon 
was te doen.  Er kwamen ook farizeeën op hem af. 
Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag 
verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen.  
Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van 
Mozes?’  Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man 
toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en 



haar te verstoten.’  Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft 
dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en 
koppig bent.  Maar al bij het begin van de 
schepping heeft God de mens mannelijk en 
vrouwelijk gemaakt;  daarom zal een man zijn 
vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn 
vrouw,  en die twee zullen één worden, ze zijn dan 
niet langer twee, maar één.  Wat God heeft 
verbonden, mag een mens niet scheiden.’ 
     In huis stelden de leerlingen hem hier weer 
vragen over.   Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw 
verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel;  
en als zij haar man verstoot en met een ander 
trouwt, pleegt zij overspel.’ 
     De mensen probeerden kinderen bij hem te 
brengen om ze door hem te laten aanraken, maar 
de leerlingen berispten hen.  Toen Jezus dat zag, 
wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de 
kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want 
het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals 
zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind 
openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker 
niet binnengaan.’  Hij nam de kinderen in zijn 
armen en zegende hen door hun de handen op te 
leggen. 
 
 
Muziek 
 
Een overdenking 



 
Stilte 
 

Woord dat ruimte schept, NLB 330  
– in canon 
 

 

 
 
 

Gebeden, afgesloten met zingen van Onze Vader 
 



 
 
 

Bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven  
 



Maaltijd van de Heer  
 

Op de avond toen de uittocht, NLB 395 
 

 

 



 

 
 
 
 

Op die avond van het paasfeest 
heeft Hijzelf ons uitgelegd, 
dat het brood ons werd gegeven 
als een teken van zijn leven, 
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, 
dat heeft Hij gezegd. 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
Wij gaan rond met het brood, 



wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
 
 
Op die avond, toen de beker 
werd gezegend door de Heer, 
zei Hij: wat jullie misdeden, 
dat is nu voorgoed verleden, 
je mag leven van vergeving, 
nu en telkens weer. 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
 
 
Op die maaltijd van het paasfeest, 
op de avond voor zijn dood 
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn 
op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd die God aanricht, 
en dat feest wordt groot! 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 



en vrolijk zijn. 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
 
 
Bij het brood, Bij de Wijn 
 
Delen van Brood en wijn 
 
Tijdens zingen we:  
Ubi Caritas  
 

 
 



Slotgebed 
 

Slotlied: Wees de grond onder mijn voeten, ZZZ 
183 
 

 

 
 
 
 

2. Wees de stem in onze stilte 
en het oor dat ons verstaat; 
wees de warmte als de kilte 
onze liefde sterven laat. 
En geef steeds betekenis 
aan de vraag wat leven is. 



3. Wees de ziel van mijn gedachten, 
wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk dat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand. 
Inspireer ons dag aan dag 
met Uw Geest en geef ons kracht. 
 
4. Wees de zekerheid als twijfel 
ons verlamt tot op het bot. 
Laat in ons het inzicht rijpen 
van wat mensen noemen: ‘God’. 
En zaai twijfel in mijn geest 
als ik U te zeker weet. 
 
Zegen 


