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Welkom en mededelingen 
 
Ontsteken Paaskaars 
  
Openingslied  276‘Zomaar een dak’, coupletten 1 en 2  
      
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 
 
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.  
 
Groet en bemoediging 

Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige, 
Allen De God van vrede, van waaruit we mogen leven 

die ons verbindt met elkaar, met anderen en de hele   
Schepping 

Allen die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt. 
Vrede zij u. 

Allen De wereld zij vrede.  
 
God van Vrede, op de drempel van uw Huis staan wij,  
bijeengekomen om het leven te vieren,   
maar ons hart is onrustig, onmacht houdt ons vast 
als wij zien hoe uw mensen op zoveel plekken op uw aarde  
leven onder angst of geweld, raak ons aan in deze viering,  
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ontwapen ons van onze angsten, 
verbind ons met elkaar en uw wereld, 
beziel ons opnieuw met uw Geest,  
doe ons geloven dat Vrede mogelijk is, 
zo bidden wij in de naam van Jezus Messias, 
Allen Amen. 
  
Gebed voor de noden in de wereld 
 
Kyriëlied  598  Als alles duister is (Taizé)  
(Terwijl dit lied wordt gezongen worden 7 kaarsen aangestoken)  
 
Als alles duister is,  
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
Vuur dat nooit meer dooft (2x)  
 
Glorialied  Laudate omnes gentes (Taizé) liedboek 117d 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
 
Moment voor groot en klein 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
God van Bijbelse verhalen, een sprekende God bent U, 
het doodse zwijgen heeft U doorbroken in verhalen ons 
gegeven 
verhalen van een aansprekende God,  
die mensen wil verbinden met elkaar 
in een Visioen van recht en gerechtigheid,  
genade en vrede, liefde en solidariteit.  
God van alle mensen, spreek vandaag opnieuw zo tot ons,  
laat de verhalen die we horen ónze verhalen worden, 
neem ons mee in uw Droom:  
een wereld waarin alle verhalen van alle mensen  
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mogen klinken tot inspiratie voor elkaar.  
Een wereld waarin wij U en elkaar verstaan  
in een taal die aanspreekt 
in een taal die ons opent naar U en elkaar,  
in een taal van Vrede. Moge het zo zijn. 
 
Lezing  1 Timoteüs 6, 11b - 19  
Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, 
volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het 
geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en 
waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis 
hebt afgelegd. Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, 
en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig 
getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op je taak vlekkeloos en 
onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus 
verschijnt op de dag die is vastgesteld door de gelukzalige en 
enige heerser, de hoogste Heer en koning. Hij alleen is 
onsterfelijk en Hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens 
heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien. Aan Hem zij de eer en 
de eeuwige kracht. Amen. 
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en 
hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op 
God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En 
draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, 
vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig 
fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven. 
 
Gebed Psalm 121 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
Vanwaar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de Heer 
Die hemel en aarde heeft gemaakt 
 
Allen De hulp komt van God, die hemel en aarde gemaakt 
heeft 
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Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, 
De wachter van Israël. 
 
Allen De hulp komt van God, die hemel en aarde gemaakt 
heeft 
 
De Heer is je wachter, 
De Heer is de schaduw aan je rechter hand: 
Overdag kan de zon je niet steken, 
Bij nacht de maan je niet schaden. 
 
Allen De hulp komt van God, die hemel en aarde gemaakt 
heeft 
 
De Heer behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
De Heer houdt de wacht 
Over je gaan en je komen 
Van nu tot in eeuwigheid 
 
Lied   Er is een stad voor vriend en vreemde 
 
Er is een stad voor vriend en vreemde,  
diep in het bloemendal. 
Er is een mens die roept om vrede,  
die mens roept overal.  
Jerusalaim, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis  
Jerusalaim, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 
 
Er is een huis om in te wonen,  
voorbij het dodendal  
Er is een vader met zijn zonen,  
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zij roepen overal.  
Jerusalaim, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis  
Jerusalaim, stad van vrede,  
breng ons weer thuis.   
 
Er is een wereld zonder grenzen,  
zo groot als het heelal  
Er is een hemel voor de mensen,  
dat hoor je overal.  
Jerusalaim, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis  
Jerusalaim, stad van vrede,  
breng ons weer thuis. 
 
Lezing  Lucas 16: 19 – 25 
 
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in 
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 
feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort 
van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te 
vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar 
er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op 
zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen 
weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke 
stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig 
gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham 
met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb 
medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het 
topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, 
want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abraham zei: “Kind, 
bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt 
ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu 
vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 
 
Overdenking  
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Stilte 
 
Lied   Dona Nobis Pacem 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in één God, de almachtige Vader,  
Schepper van de hemel en de aarde,  
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.  
En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,  
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit 
Licht,  
waarachtig God uit waarachtig God;  
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader;  
door Hem zijn alle dingen geworden.  
Ter wille van ons mensen en van ons behoud  
is Hij neergedaald uit de hemel  
en vlees geworden door de Heilige Geest  
uit de maagd Maria en is een mens geworden.  
Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus,  
heeft geleden en is begraven.  
Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de 
Schriften.  
Hij is opgevaren naar de hemel,  
zit aan de rechterhand van de Vader  
en zal in heerlijkheid weerkomen  
om te oordelen de levenden en de doden.  
En zijn rijk zal geen einde hebben.   
En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,  
die van de Vader en de Zoon uitgaat,  
die samen met de Vader en de Zoon  
aangebeden en verheerlijkt wordt,  
die gesproken heeft door de profeten.  
En één heilige, algemene en apostolische kerk.  
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.  
Wij verwachten de opstanding van de doden  
en het leven van de komende eeuw. Amen. 
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Kaarsjes ontsteken voor gemeenteleden 
 
Voorbeden 
God van Vrede,  
Wij weten van onrecht en haat, 
uitbuiting en verkrachting, 
aanslagen en oorlogen, honger en armoede, 
ziekte en dood. 
Waar blijft dan Uw Rijk van Vrede 
als zoveel mensen leven in angst en onzekerheid 
als zoveel mensen geen hoop meer ervaren 
op een goed leven in vrede 
als uw Schepping zucht onder uitbuiting?  
Daarom bidden wij:  
 
Allen Laat uw mensen niet los  

Ga met ons mee op onze levensweg  
als reisgenoot die grenzen doorbreekt. 

 
God van Liefde, 
Geef vrede aan al die mensen 
die hun land moeten ontvluchten  
vanwege onmenselijk geweld, 
honger, armoede of natuurrampen 
en steeds opnieuw oplopen  
tegen grenzen - ook de onze –  
alsof dit niet Uw wereld is:  
geschapen zonder grenzen.  
Laat ons daarom - letterlijk en figuurlijk –  
over grenzen heen  
in alle verscheidenheid  
het beeld voor ogen houden 
van een veelkleurige, bewoonbare aarde  
waar plaats is voor alle volken  
omdat wij allen Uw mensen zijn  
die U kunnen herkennen 
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in het gezicht van onze naaste. 
Daarom bidden wij:  
Allen Laat uw mensen niet los 

Ga met ons mee op onze levensweg 
als reisgenoot die grenzen doorbreekt. 

 
Goede God,  
Geef vrede aan al uw mensen  
die in onze samenleving 
niet mee kunnen komen  
door armoede of eenzaamheid 
door werkdruk of ziekte. 
Laat ons mensen zijn om hen heen 
als bondgenoten en  
stemversterkers van Uw Stem 
voor een menswaardig bestaan voor allen 
en leer ons telkens opnieuw 
oog en oor te hebben  
voor wat mensen kleineert. 
Wees ook met uw mensen 
in onze kring en daarbuiten 
als ziekte of dood hen treft. 
Wees ook hun geliefden nabij 
en laat ons hen nabij zijn. 
Daarom bidden wij:  
 
Allen Laat uw mensen niet los 

Ga met ons mee op onze levensweg 
als reisgenoot die grenzen doorbreekt. 

 
Goede God,  
laat Uw Geest van Vrede waaien 
tot in de verste uithoeken 
van deze aarde. 
Beziel uw mensen steeds opnieuw 
om grenzen over te steken, 
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grenzen te verleggen, 
grenzen te laten vervagen. 
Maak ruimte in ons hart 
en ruimte in deze wereld. 
Dat vrede en recht, 
liefde en trouw 
ons gedeeld verlangen mag zijn. 
Daarom bidden wij:  
 
Allen Laat ons niet los 

Ga met ons mee op onze levensweg  
 als reisgenoot die grenzen doorbreekt. 
 
Oecumenisch 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 den boze, 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 
Collecte 
1e rondgang: Kerk in Actie/Zending  
2e rondgang: Eigen PKN gemeente  
 
Orgelspel 
 
Vredeswens 
Heer, Jezus Christus, woord van vrede voor ieder mens, 
schenk ons de durf en de moed uw weg te gaan, 
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en ons te openen voor de ander. Maak ons mild opdat wij 
elkaar vergeven en groeien in de vrede, die U voor ons hebt 
bestemd. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
Vredeslied 421 Vrede voor jou Slotgebed 
 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.  
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
  
Lied 608   De steppe zal bloeien  
 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
Vanaf de dagen der schepping 
Staan vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
Het water zal tintelen, stralen, 
Dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
Tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed. 
Die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
Als beken vol toesnellend water, 
Schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
Die keren met lachen en juichen. 
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De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, 
Het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
Een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
En wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
En lachen en juichen en leven.  
 
Zegenbede 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
 
Mogen wij vandaag 
voor elkaar een zegen zijn, 
in ons verschillen en ons gelijken. 
 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
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Lied 425: Vervuld van Uw zegen 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
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