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De paaskaars wordt aangestoken, We gaan staan voor het Licht 

 
Stilte 
 
Drempelgebed  
 

V:  Onze hulp in de naam van de Heer 
A:  U, die ons omgeeft, 
V:  Hoor ons aan, 
A:  hoor naar ons bidden! 
V:  U die ons hart aanziet 
A:  U die onze diepten peilt, 
V:  Blijf ons niet verborgen! 
A:  Doe ons herleven  
V:  maak ons weer nieuw 
A:  Zegen ons met liefde 
     Laat uw licht over ons opgaan 
     AMEN 

 
 
Lied: De vreugde voert ons naar dit huis NLB 280: 1, 2, 3 en 7 

 



2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 
Kyriëgebed 
 
Lied Gij die ons hebt geschapen NLB 860: 1 

 



 
 
 
25 jaar Emmaüs 
 
Lied Zomaar een dak NLB 276: 1, 2 en 3 

 



 
 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
3. Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 
 
Schriftlezing: Marcus 9: 38-50 
 

Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand 
gezien die in uw naam demonen uitdreef en we 
hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich 
niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zei: ‘Belet het hem 



niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn 
naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van 
mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik 
verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft 
omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond 
worden. 
 
Wie een van de geringen die in mij geloven van de 
goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een 
molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je 
hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: 
je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het 
bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten 
gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de 
verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter 
kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee 
voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog 
je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt 
beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan 
dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna 
geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en 
het vuur niet dooft. 
 
Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is 
goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen 
jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het 
zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de 
vrede.’ 

 
 
Lied O grote God die liefde zijt  NLB 838: 1 en 4 
 



 

 
 

4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 



Een overdenking 
 
Muziek 
 
Lied Geef vrede door van hand tot hand NLB 1014: 1-4 
 

 
 

2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 
3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 



Gebeden 
 

Onze Vader,  
laat uw naam geheiligd worden 
laat uw rijk 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 van u is het koningschap, 
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid. Amen 

 
 
Bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Wonen overal nergens thuis  NLB 419; 1, 2 en 3 
 



 
 

2. Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan – 
mensen veel geluk. 
 
3. Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan – 
mensen veel geluk. 

 
Zegen 
 
 
 
 



Uitleg collecte doelen: 
De eerste collecte is voor: Hulp in de wijk 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken 
op rekening NL67 SNSB 0989 486 834 tnv 
Samenwerkende kerken, ovv: Hulp in de wijk. 
 
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 bovengenoemd 
rekening nummer 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. 


