
Kerkelijk centrum Emmaüs  
      

viering in de Rietkampen 
 

Zondag 24 oktober 2021     
 
 

 

Hebben 
en 
zijn 

 
 
 

Voorganger: Janneke Bron   
Lector:   Harrie Breuker 
Piano:    Tanja Taale 
 
   

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

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


Pianospel 
 

Moment van stilte 
 

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

Bemoediging 

 
 

Lied :  Vrede voor jou, hierheen gekomen  
         Gotz 15 melodie NLB 276 



 
 

 

2. Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein- 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar. 
 

  



3. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt; 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt- 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. 
(hierna gaan we zitten) 

 

Welkom en thema 
 

Gebed om ontferming 
 

Lied :  Om de mensen, godverlaten ZZZ 338 

 

2. Om de haat en om de oorlog, 
de verbittering, de pijn, 
om die eindeloze cirkel 
vragen wij: Zul Jij er zijn? 
 

3. Tegen onrecht, tegen honger, 
tegen grootspraak, valse schijn, 
vieren wij de hoop op morgen, 
bidden wij: Zul Jij er zijn? 
 



4. In een mens die helend leefde, 
in een woord, in brood en wijn, 
in ’t verlangen dat wij delen, 
zeg Jij ons: Ik zal er zijn. 
 

5. In de mensen die volharden, 
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, 
weten wij: Je zult er zijn. 

 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Gebed 
 

We luisteren naar: Niets te verliezen Stef Bos 
Op een dag verkoop ik alles 
verkoop ik alles wat ik heb 
mijn huis, mijn haard,  
mijn hebben en mijn houwen 
als dat gedaan is ben ik leeg. 
 

Ze moeten mij niets meer vertellen 
bezit bezwaart, ik zie het om mij heen 
de meesten werken om te houden wat ze hebben 
en zijn verzekerd voor twee. 
Ik wil alleen niets, niets om te verliezen 
dat is het ware geluk. 
Niets, niets, niets om te verliezen 
dan gaat er ook niets stuk. 
 

Op een dag verkoop ik alles 
alles waar ik niets om geef. 
Mijn reputatie en mijn naam 
je mag ze hebben 
ze zijn van lucht, ze zijn leeg 
 

Nee, ik ben niet voor deze tijd geboren 



je staat of je valt met wat je bezit. 
Geld is macht 
en macht is voor degene 
die alle nachten wakker ligt: 
bang voor elke opstand 
bang voor wie zijn plaats wil 
bang voor elke vijand 
en bang voor als het donker is en stil. 
 

Maar ik wil niets, niets om te verliezen 
dat is het ware geluk. 
Niets, niets, om niets te verliezen 
dan gaat er ook niets stuk. 
 

Alleen mijn liefste zal ik missen 
dus als ze zin heeft mag ze mee. 
Voor de rest heb ik niets nodig 
geen krant en zeker geen tv. 
 

Niets, niets om te verliezen 
dat is het ware geluk voor mij 
Niets, niets, om niets te verliezen 
dan gaat er ook niets stuk  
of voorbij. 
Niets, niets, om niets te verliezen 
dat is geluk voor mij. 
    

Schriftlezing uit het evangelie van Marcus:  
        Marcus 10, 17-30  NBV21 

Toen Hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem 
toe die voor Hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede 
meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u 
Mij goed? Niemand is goed, behalve God.  
U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen 
overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg 



niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 
Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me 
daaraan gehouden.’  
Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén 
ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt 
en geef de opbrengst aan de armen, dan zult u een 
schat in de hemel bezitten; kom daarna terug en volg 
Mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en 
ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel 
bezittingen. 
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: 
‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van 
God binnen te gaan.’ De leerlingen schrokken van zijn 
woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: 
‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God 
binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel 
om door het oog van een naald te gaan dan voor een 
rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Nu 
waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: 
‘Wie kan er dan nog gered worden?’  
Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat 
onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles 
mogelijk.’ Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij 
hebben alles achtergelaten om U te volgen!’  
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of 
zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft 
achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het 
honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en 
zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal 
dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt 
het eeuwige leven. 
 

Lied: Wij die onszelf verhardden ZZZ 488 melodie NLB 841 



 

 

  



2. Diep in ons hart verraden 
woont licht van eeuwigheid, 
en al wat wij aanbaden 
blijkt angst, onzekerheid. 
Wat zou ik dan verlangen 
dan, koste wat het kost, 
niet meer te zijn gevangen: 
kind van dat licht, verlost. 

 

Een uitleg en verkondiging 
 

Pianospel 
 

Lied: Wat te kiezen NLB 843 

 
 

2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 
 

  



3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 
 

4. Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg. 

 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Gebeden met acclamatie: Keer U om naar ons toe ZZZ 112   

 

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 

 

Staande zingen we ons slotlied:  
   Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht NLB 834 

 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

  



Wegzending en zegen  
V  Zegene en behoede u de Barmhartige, 
  Vader, Zoon en Heilige Geest 
G  Vrede wens ik je toe ZZZ 147 

 
 

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 

 
 
 


