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Pianospel 
 

Moment van stilte 
 

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

Rondom het Licht van de paaskaars zingen we: Onze hulp

 
 

  



Openingslied:  :  Hij die gesproken heeft  GvL 616 

 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en roem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 

3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
(hierna gaan we zitten) 

 

  



Welkom en thema 
 

Kyrie-litanie: Bidden wij met geloof in ons hart GvL 211 

 
Voorzang: 

1. Bidden wij met geloof in ons hart 
tot de Vader van hemel en aarde, 
dat Hij de wereld bewaart 
als het werk van zijn handen: refrein 
luister, Heer, ontferm u over ons 
 

Allen: 

 
2. Bidden wij met geloof in ons hart 
tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland 
dat Hij allen die hongeren voedt 
als het brood van de hemel : refrein 

luister, Heer, ontferm u over ons 
 

Allen: 

 
3. Bidden wij met geloof in ons hart 
tot de heilige Geest de helper, 
dat alles zal worden herschapen 
in het licht van Gods aanschijn: refrein 
luister, Heer, ontferm u over ons 
 

Allen: 



 
Glorialied:  Laudate omnes gentes NLB 117d 

 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Gebed 
 

1e Schriftlezing uit de Profeet Jesaja: Jesaja. 43, 16-21 
Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een 
baan door de onstuimige golven; en die wagen en 
paard daarover Iaat gaan, leger en strijdmacht, 
gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan niet 
meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit. 
Denk niet meer aan het verleden en sla geen acht op 
wat reeds lang voorbij is: Ik onderneem iets nieuws, het 
begin is er al: ziet ge het niet? Een weg leg Ik door de 
steppe, rivieren Iaat Ik stromen door de woestijn. De 



wilde dieren zullen ontzag voor Mij hebben, de 
jakhalzen en de struisvogels; want door de steppe Iaat 
Ik beken stromen, rivieren door de woestijn, zodat mijn 
uitverkoren volk zich kan laven: en dit volk dat Ik Mij 
gevormd heb zal mijn lof verkondigen. 
    

Tussenzang: Als God ons thuis brengt GvL 126-I 

 
1. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen.” 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
refrein 

 



2. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
3. Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
Refrein 

 
 
2e Schriftlezing uit het evangelie volgens Marcus:  
          Marcus 13, 24-32 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Maar na die 
verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren en 
de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen 
van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen 
in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon 
zien komen op de wolken met grote macht en 
heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn 
uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, 
van het einde der aarde tot het einde des hemels. Trekt 
uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: 
wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te 



botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, 
wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde 
nabij is, ja voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: dit 
geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. 
Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden 
zullen niet voorbijgaan. Van die dag of dat uur weet 
niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet 
de Zoon, maar de Vader alleen.”  
 

Lied: De nacht loopt ten einde GvL 427 

 
2. Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij, 
want uw verlossing is nabij. 
Refrein 
 

  



3. Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u 't leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 
Refrein 
 

4. Ziet naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
Refrein 
 

5. Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel, 
dat twijgje heet: Emmanuel. 
Refrein 
 

6. Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Opent uw poorten metterdaad 
dat uw verlosser binnengaat. 
Refrein 

 

Een uitleg over de posters van jongeren ivm 
klimaatconferentie 
 

Verkondiging 
 

Pianospel 
 

  



Lied: Deze wereld omgekeerd GvL 428   

 

 

  



2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 
dat dorst en honger zijn verdreven - 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 
die geen vader was zal vader zijn 
mensen zullen andere mensen zijn 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 

3. Wie denken durft dat deze droom het houdt 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt 
al komt de onderste steen boven 
die zal kreunen onder zorgen 
die zal vechten in 't verborgen 
die zal waken tot de morgen dauwt- 
hij  zal zijn ogen niet geloven. 

 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Gebeden, stil gebed na elke bede zingen we:  
     Heer hoor mijn gebed Taize 

 



Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 

Staande zingen we ons slotlied:  
   Zolang er mensen zijn GvL 567a 

 
  



2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
 

3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 

 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 

Wegzending en zegen : De Levende zegene GvL 344  
Voorzang:    

De Levende zegene en behoede u 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig. De Levende verheffe zijn 
aangezicht over u, en geve u vrede 
Allen: 



 
 

Pianospel 
 

 
 
 
  



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Duo Fiets 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
Steunfonds Het vakantiebureau Doorn, NL28RABO0337565856.ovv 
Gift Emmaus, Duofiets 
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 

 
 
 


