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PASEN 2021 ADVENTSKERK 
 

Thema: Het is tijd om op te staan 
 
 
 
 

Orgelspel 
 
 
Welkom  
 

Lieve Vrienden van de Adventskerk  
   
Op deze Prachtige Paasdag heet ik u namens het 
bestuur van Harte welkom in onze Adventskerk. 
Vanochtend zal dominee Nel Verburg voorgaan in 
deze Paasviering. 

 
Vanochtend – onderweg naar onze kerk – liep ik 
door het prachtige Wilhelminapark. Zou dit de 
verstillende sfeer zijn geweest waar de vrouwen 
Jezus’ graf bezochten .... zou het zo geweest 
kunnen zijn dat het wuivend riet en de zachtgroene 
mossen, de mussen en de merels het zachte 
schuiven van de steen vernamen .... en dat hun 
verwonde-ring verwaaide met het zachte ruisen 
van een vroege ochtendbries ...? 

 
Straks zingen wij “Getekend voor ons leven, als 
kind’ren van het licht, gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht ...”  

 
Genoeg reden om het Licht verder te ontsteken .... 
 
 
Aansteken van de kaarsen 
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Tafelschikking 

 
Pasen! 
 
Licht breekt 
Het duister: 
Begin van leven 
 
Narcissen als 
Paastrompetten,  
Doorbreken  
De doodse stilte  
En juichen 

 
Ja, ze juichen! Al die trompetnarcissen. En dat doen ook de calla’s, ook wel 
trompetters van de blijde boodschap genoemd. Alles in het geel, de kleur van 
het licht, luister, glorie. zon en lente, nieuw begin, Pasen!  
 
Ook de tulpen geven de lente en een nieuw begin weer. Dat nieuwe begin. 
De belofte dat er altijd een nieuw begin mogelijk is na moeilijke tijden. Dat 
nieuwe begin, dat wij ook onze kinderen symbolisch meegeven met de doop.  
 
De doop, eeuwenoud symbool van onderdompeling in het sterven en 
verrijzenis tot een nieuw leven. Dat deed men al vanaf het vroege 
christendom in de Paasnacht.  
 
Vandaar ook de bloemschikking in het doopvont. U ziet daar al deze 
symboliek in terug: de juichende narcissen, calla’s en tulpen, met langs het 
doopvont palmbladeren als teken van overwinning en vreugde.  
 
Laat u ook verleiden om naar het schilderij achter de tafel te kijken. Het is 
geschilderd door de Zoetermeerse kunstenares Joke Meijer, verbeeldend: 
 
Van donker naar licht 
Van angst naar vertrouwen 
Iets nieuws, beginnen 
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Lied 612: Wij komen als geroepen, couplet 1, 2 en 3 
 

Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.  
Het leven te begroeten heeft God ons toebedacht.  
Wij komen als geroepen, getekend met een naam  
van ongeweten toekomst, de mede-erfgenaam  
 
Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord  
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.  
Herboren, uitgetogen, uit de toevalligheid,  
bestemd voor de genade, het donker al voorbij!  
 
Getekend voor ons leven, als kind’ren van het licht,  
gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht.  
God, breng ons zelf op Adem, en treed in ons bestaan.  
Bezegel onze vreugde, hier met uw eigen Naam! 
 

 
Bemoediging en groet 

 
Ook vandaag, zeker ook vandaag, mogen wij elkaar bemoedigen,  
want er is een Naam die blijft 
een genade die troost 
een stem die ons roept 
licht dat over ons opgaat. 
Onze hoop is de Naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde met elkaar verbindt 
en die op weg door de tijd 
niet zonder ons mensen wil gaan. 
Zijn vrede zij in ons en in onze wereld.  

 
 
Stilte en gebed 
 

Eeuwige, wij zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren, om het leven 
te vieren. Een nieuwe morgen, een nieuwe toekomst, een nieuwe schepping. 
Het opkomen van de zon elke vroege morgen zal voortaan spreken van het 
goede nieuws, het lege graf, het licht, onafgebroken trouw. Dat ook wij 
onvoorwaardelijk geloven dat dat licht voor alle mensen is, mensen van U, 
Uw mensen van vrede. 
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Wij vragen om in onszelf die stem te horen die zegt dat U leeft zodat onze 
kilte zich vult met Uw aanwezigheid. Doorbreek onze woordenstroom, onze 
gedachten die ons beheersen. Zodat in ons zich een ruimte opent, waarin we 
opnieuw leren luisteren naar wat boven onszelf uitgaat. Ook al begrijpen wij 
het geheim van Pasen niet met ons verstand, leer ons zien met ons hart, leer 
ons U ontdekken in de mens naast ons. U die zegt: wees heilig, want ik ben 
heilig. Wij weten dat wij geen volmaakte mensen zijn, maar maak ons zo 
heilig als nodig is. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied 602: Met niets van niets, couplet 1, 2 en 4 

 
Met niets van niets zijt Gij 
begonnen, 
hebt sprakeloos het licht 
gezegd, 
de tijd bepaald, het land 
gewonnen, 
de zeeën op hun plaats gelegd. 

gesproken, 
een mensheid die beginnen 
mag. 

 
Met licht van licht hebt Gij 
geschreven 
uw boek dat ons het leven redt, 
de woorden van uw trouw 
gegeven. 
En van dit lied de toon gezet. 

 
De ban der duisternis gebroken 
en het werd morgen, dag na dag 
een wereld in het licht 
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Eerste lezing: Mattheüs 28: 1 – 10 

 
Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de 
week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te 
kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de 
Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de 
opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn 
kleding wit als sneeuw.  
 
De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de 
engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bang te zijn, want ik 
weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is 
opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen 
heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn leerlingen dat hij opgewekt is uit 
de doden; en zie, hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u hem zien. Zie, ik 
heb het u gezegd.  
 
En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij 
snelden weg om het zijn leerlingen te berichten. Toen zij weggingen om het 
aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: 
Wees gegroet! Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. 
Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bang; ga heen, bericht mijn vrienden dat 
zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij mij zien. 

 
 
Lied 631: Tussen waken, tussen dromen, couplet 1, 3 en 4 

 
Tussen waken, tussen dromen,  Open is de laatste poort,  
in het vroege morgenlicht,  sluiers worden weggedaan: 
wordt de steen van ’t graf 
genomen,  

 het is tijd om op te staan. 
 

horen vrouwen het bericht,  Lente kleurt de kale bomen, 
dat door dood en duisternis  door het leven aangeraakt 
Jezus leeft en bij ons is. bloeien bloemen aan de zomen, 
 zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Uit een sprakeloos verleden,  Juichend stemt het leven in 
weggeschoven, ongehoord,  met de toon van het begin. 
wordt een nieuwe tuin betreden.  
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Tweede lezing: Pasen, een gedicht van Jaap Dijkhuizen 

 
Pasen 
  
een beetje ging hij zoals 
nee precies net als toen 
toen zij van zijn volk 
die ver voor hem leefden 
(gecoached door die zachtmoedige 
die met de Naam had gesproken) 
knechtenland hadden verlaten 
waar de zoon van de zon 
zijn imposante graven had laten bouwen 
 
door diepzwart water gingen zij 
droogvoets erdoor geleid zoals het later heette 
ontsnapten zo aan knechtenland 
op weg naar waar het licht was 
ver van de zelfbenoemde zonnegod 
 
zo ongeveer precies ging dus 
omstreeks het jaar nul 
die joodse jongen 
kansloos ten onder 
in zijn gevecht tegen wat nu eenmaal is 
door diepzwart water ging hij 
totdat daarvan de waskracht sterker bleek 
hem witter dan wit waste 
en de nacht voorbij 
transformeerde in lichter dan licht 

 
 
Lied 605: De toekomst is al gaande, couplet 1 t/m 5 

 
De toekomst is al gaande, De toekomst is al gaande,  
 lokt ondanks tegenstand  schept doorgang door de vloed,  
ons weg uit het bestaande  dwars door het ongebaande  
naar eens te vinden land.  een pad dat voortgaan doet.  
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De toekomst is al gaande,  een stem die te verstaan is,  
een bron in de woestijn  een God die draagt en dient.  
zingt tegen het vergaan in:   
de dood zal niet meer zijn.  De toekomst houdt ons gaande,  
 voert ondanks tegenstand  
De toekomst is al gaande, ons uit het doods bestaande  
verborgen en gezien,  naar nieuw, bewoonbaar land. 

 
 

Overweging 
 

een beetje ging hij zoals 
nee precies net als toen 
toen zij van zijn volk 
die ver voor hem leefden 
(gecoached door die zachtmoedige 
die met de Naam had gesproken) 
knechtenland hadden verlaten 
waar de zoon van de zon 
zijn imposante graven had laten bouwen 

 
door diepzwart water gingen zij 
droogvoets erdoor geleid zoals het later heette 
ontsnapten zo aan knechtenland 
op weg naar waar het licht was 
ver van de zelfbenoemde zonnegod 

 
Pasen is: voorbij de nacht gaan, naar waar het licht is. Pasen is: niet blijven 
zitten waar je zit, maar opstaan. De naam komt van het Hebreeuwse woord 
Pesach. Het Engelse woord daarvoor  geeft misschien wel het beste de 
betekenis weer: Passover. Het betekent zoiets als doortocht, overgang. De 
overgang van een oude naar een nieuwe tijd. Uittocht uit het oude, op reis 
gaan en intocht in het nieuwe. Het gedicht dat we lazen herinnert ons aan het 
verhaal over de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee. Dat verhaal 
wordt verteld in het bijbelboek Exodus en is het originele verhaal van 
Pesach. Het begint ermee dat de Eeuwige zegt: ‘‘Ik heb gezien hoe moeilijk 
mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb gezien hoe ze onderdrukt worden, en ik 
heb gehoord hoe ze om hulp roepen. Hun lijden heb ik mij ter harte 
genomen’.  
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Het Bijbelse Egypte is niet het land dat wij kennen. Het is in de bijbel een 
metafoor. De naam Egypte betekent letterlijk angstland of doodsland. Een 
land waarin ook nu nog zo veel mensen leven. Het journaal van toen is het 
journaal van nu. Het is het verdriet in de nacht, de angst voor wat dan ook, de 
benauwdheid waarmee slavendrijvers niet alleen búiten ons, maar ook ín ons 
werken.  
 
Er zijn zoveel mensen die zichzelf in de gevangenis zetten, die niet doen wat 
zij eens wisten dat juist was en hun nalatigheden goedpraten en als het moet 
scherp verdedigen. Anderen zijn voortdurend bezig een perfect plaatje van 
zichzelf en van hun leven neer te zetten. Als je jezelf met hen blijft 
vergelijken, zul je altijd denken dat je nooit goed genoeg bent, nooit 
succesvol genoeg, of nooit genoeg tijd hebt. Het juk dat we onszelf daarmee 
opleggen doet pijn en het houdt ons klein, kleiner dan we bedoeld zijn.  
 
In de Bijbelse verhalen zijn er vaak twee goden. Eén die licht, liefde, alles in 
allen wordt genoemd. Geen enkel woord kan Hem benoemen en daarom 
staat er in de Hebreeuwse bijbel een lege plek die wel de Naam, Ik zal er 
zijn, genoemd wordt. En er is een god die in de verhalen Baäl heet, wat 
bezitter, uitbuiter, meedogenloze betekent. Die tweede lijkt in veel 
Bijbelverhalen de eerste, de machtigste, de meest aanwezige. En hij is geen 
verleden tijd, hij werkt nog steeds. In ons en om ons. Overal waar het recht 
van de sterkste heerst.  
 
Maar Godzij dank is ook de eerste god geen verleden tijd. Ook Hij werkt nog 
steeds. In ons en om ons. En Hij toont een ander land, een koninkrijk waar 
gerechtigheid woont, een nieuwe wereld.  Tussen die twee kunnen wij 
kiezen: tussen licht en donker, tussen blijven zitten waar je zit en opstaan. 
Opstaan, het is tijd, de toekomst is al gaande.  
 
Dankzij die God vertrekt het volk uit knechtenland, gecoacht door die 
zachtmoedige die met de Naam gesproken had. Een coach tegen wil en dank. 
Toen hij tot zijn taak geroepen werd zei hij: “Nee, ik kan dat niet. Ik heb 
geen talent voor spreken. Het volk zal niet naar me luisteren, de farao zal niet 
naar me luisteren.  
 
En hij kreeg gelijk. Want toen hij het volk opriep om Egypte te verlaten was 
het antwoord: “Laat ons met rust.” Met rust gelaten willen worden, zou dat 
niet ook een valkuil van deze tijd kunnen zijn? Van ons zijn? Laat me met 
rust, bemoei je met je eigen zaken, bederf mijn goede Paashumeur niet met 
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verhalen over de angst en de ellende in de wereld. Vermoei ons niet met 
verhalen over verdriet en vervuiling. Vermoei ons niet met verhalen over een 
andere wereld, zeg niet dat het beter kan, want dan moeten we aan het werk.  
 
Maar Pasen geeft geen rust. Pasen is onrust, is een krachtige oostenwind, 
muren  van water, een aardbeving, een rollende steen, een gedaante als een 
bliksem. Mozes, de zachtmoedige zei: “stuurt U maar een ander.” Jezus, de 
rechtvaardige,  vroeg: “Laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan.” En wij 
zeggen: “Laat ons met rust, ons leven gaat z’n gangetje wel en dat gaat best 
aardig.” Maar de Naam zegt: “Nee, wees niet bang, sta op, ga mee, want Ik 
wil niet zonder jullie gaan.”  Op weg naar waar het licht is. Naar een wereld 
waar mensen waardig en in vrede leven kunnen.  
 
Een tocht met hindernissen, dwars door het ongebaande, waar we ons koud 
en ongeborgen kunnen voelen. Want soms zwijgt God zo diep in alle talen 
dat het voelt alsof Hij niet bestaat. Eerst soms, dan steeds vaker, dan gewoon 
altijd als we de krant lezen en naar het nieuws kijken, als we de moed hebben 
na te denken over wat er in deze wereld allemaal gebeurt. Het geloof in een 
betere, nieuwe wereld, het geloof in bevrijding, het geloof dat we zijn 
opgenomen in een bestemmingsplan, dat geloof kunnen we kwijt raken. 
Langzaam of plotseling verdwijnt het in de confrontatie met wat nu eenmaal 
is.  
 
Maar die twijfel kunnen we omzetten in woorden, in een gebed misschien. 
Daarin spreken we uit we aan dat we geloven dat er toch een andere wereld 
mogelijk is, ook al zien we daar niets van. Dat vertrouwen is de essentie van 
bidden. Een gebed waarvan we de uitkomst niet weten en het toch 
uitspreken. Bidden is het journaal, maar dan met troost. Bidden gebeurt daar 
waar mensen, meestal met de moed der wanhoop proberen het recht van de 
sterkste terug te dringen.  
 
Overal waar mensen met de Naam spreken. Pasen is met de Naam spreken. 
De Naam zingen. Die Naam verwijst naar het visioen van bevrijding uit alle 
vormen van slavernij. Pasen gaat over opnieuw beginnen, over zoeken naar 
licht, vertrouwen op de Eeuwige. Een verhaal dat wij niet begrijpen, maar 
wel vertrouwen. Want te begrijpen valt het niet. Zo’n verhaal over een volk 
dat droogvoets door een zee trekt. Net zo min als het vervolg, want  
 

zo ongeveer precies ging dus omstreeks het jaar nul 
die joodse jongen 
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kansloos ten onder 
in zijn gevecht tegen wat nu eenmaal is 
door diepzwart water ging hij 
totdat daarvan de waskracht sterker bleek 
hem witter dan wit waste 
en de nacht voorbij 
transformeerde in lichter dan licht 

 
Ook het verhaal over Jezus gaat over bevrijding. Tijdens zijn leven nam hij 
het op tegen kwade geesten, ziekten, natuurgeweld, schijnheiligheid, 
maatschappelijke uitsluiting en uitbuiting.  
 
Met liefde brak hij de macht van het kwaad. Want liefde zonder macht is 
immers sterker dan macht zonder liefde. Liever aanvaardde hij de dood dan 
verraad te plegen aan de nieuwe werkelijkheid die hij aan het licht bracht.  
 
Maar hij stond op. We weten niet wat er op die vroege Paasmorgen gebeurd 
is en zijn nauwelijks in staat ons bij ‘opstanding’ iets anders voor te stellen 
dan opstaan zoals je dat uit een stoel of van je bed doet. Dat onvermogen 
doet ons denken aan een weggerolde steen voor een leeg graf. En dat roept 
bijna vanzelf het beeld op van een dode Jezus die op een gegeven moment 
uit zijn graf is gekomen en weer is gaan rondlopen. We kunnen ons lang 
bezig houden met de vraag hoe dat kan, of wie dat gedaan heeft, maar dat 
brengt ons niet verder. De Paasverhalen in de bijbel sturen ons dan ook juist 
een andere kant op. 
 
Toen het licht begon te worden, gingen vrouwen op weg naar het graf. Op 
Golgotha  was het midden op de dag drie uur lang stikdonker geweest, maar 
het duister zal niet het laatste woord hebben. In het evangelie van Marcus 
staat dat de vrouwen onderweg tegen elkaar zeiden: “Wie zal voor ons de 
steen bij de ingang van het graf wegrollen? Ze wisten dat die voor hen te 
zwaar is en ze dus aan een zinloze tocht begonnen waren. Toch gaan ze niet 
terug en ze gaan ook geen hulp halen. Wonderlijk. Misschien waren ze zo stil 
dat ook zij het in zich hoorden: Wees niet bang, sta op, ga, want ik ga mee! 
Een stem die zij niet begrepen, maar wel vertrouwden. Misschien zou er 
ergens al een toekomst gaande zijn. 
 
De steen was al weg en een engel zei tegen de vrouwen: “Ik weet dat u Jezus 
zoekt,  
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die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd 
heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.” Daar moeten we het 
mee doen: hij is hier niet, want hij is opgewekt. Maar er wordt nòg iets 
gezegd: “En ga haastig heen en zeg tegen zijn leerlingen dat hij opgewekt is 
uit de doden; en zie, hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u hem zien.” Niet 
hier, niet in Jeruzalem, niet in de tempel of een synagoge.  
 

Met andere woorden: ga maar weg hier, 
draai je om en keer het graf de rug toe. Ga 
de toekomst tegemoet. Geen enkele weg is 
doodlopend als we durven om te keren. Ga 
terug naar waar je vandaan komt, naar de 
plek waar je woont. Want alleen dáár kun je 
hem zien. Dan gaat het niet meer over een 
verre Jezus, maar over ons. Als er iets te 
geloven of te hopen valt, àls er iets te 
verwachten is, dan kan dat nergens anders 
dan daar waar uw en mijn leven zich 
afspeelt.  

 
Daar kunnen we de Eeuwige ontmoeten, de 
God die draagt en dient. Als we ons hart 
openen voor Hem die liefde is, de steen 
waarmee we dat afgesloten hebben, 
wegrollen, zullen ook wij het horen: wees 
niet bang. Want God woont waar we Hem 
toelaten. Dan gaat de nacht voorbij. Dan 
wordt het lichter dan licht. Dan worden we 
vrij. 

 
Zijn we er dan? Ja en nee, want het moet steeds opnieuw Pasen worden. 
Nadat het volk het land Egypte achter zich had gelaten en door de zee was 
gegaan, waren ze nog niet van de één op de andere dag in het beloofde land. 
Wat volgt zijn veertig zware jaren in de woestijn. Veertig is net als alle 
andere getallen in de bijbel een symbolisch getal. Veertig staat voor een 
generatie of een leven lang. Een getal dat niet bij toeval gelijk is aan de 
veertigdagentijd die we net achter de rug hebben. Het leven is als de woestijn 
zelf. Het is worstelen, richting zoeken, opbreken en weer verder gaan. 
Onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in de Naam van de Eeuwige. 
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Onze oorsprong en onze bestemming. Steeds als wij denken niet verder te 
kunnen, klinkt het: wees niet bang, sta op, ga, want Ik ga mee.  
 
Het leven is altijd tussen Egypte en het beloofde land in. Daar kan het elke 
dag Pasen worden. Daar hebben wij de toekomst gaande te houden. Dat 
betekent: ons laten weglokken uit het bestaande, opstaan, vechten tegen wat 
nu eenmaal is. Tegen de gemakzucht en de onverschilligheid. Geen 
genoegen meer nemen met een slavenbestaan, niet met dat van onszelf en 
niet met dat van anderen. Maar dromen over hoe die nieuwe wereld er uit 
zou kunnen zien en dan die droom waar maken.  
 
Dat hoeft niet met grootse daden, het mag stapje voor stapje. Om zo steeds 
meer en steeds vaker de Eeuwige te zien oplichten in de vreemde, de 
zwerver, in hen die beschadigd zijn of verward. Leren luisteren naar 
haperende woorden, weten wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Het 
pad van vertrouwen lopen. Zoals in de wintermaanden het nieuwe leven al 
begint. Ook al zien we nu nog nauwelijks tekenen van verandering, we 
mogen  vermoeden, aannemen,  weten, dat onder een soms harde laag, onder 
sneeuw en ijs, ondergronds al iets nieuws aan de gang is. 
 
De toekomst is al gaande. De Naam van die ene eerste Bijbelse god, de stem 
van de bevrijding, die Naam staat geschreven in de toekomende tijd: Ik zal er 
zijn. Ooit hebben mensen met de Naam gesproken, altijd zullen er mensen 
met de Naam spreken. Om hem te danken, te smeken dat het goed mag 
komen, om Hem te vieren en waar te maken. Om ons telkens weer in 
herinnering te brengen waar die Naam voor staat en waar Hij wel en niet mee 
verbonden wil zijn. Die Naam zal er nooit meer niet zijn. Die Naam blijft, als 
een genade die troost, als een licht dat ons opgaat, als een stem die ons roept 
en zegt: “Kom, ga mee, het is tijd om op te staan.”   
 
Amen. 

 
 
Muzikaal intermezzo 
 
 
Gebed – stil gebed – Onze Vader  

 
Eeuwige wij danken voor het licht in de morgen, de toekomst die wij 
verwachten en al gaande is. Wij danken voor elk nieuw begin, voor elk 
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sprankje hoop in onze harten. Wij danken dat U ons voor gaat. Vandaag en 
alle dagen van ons leven. 
 
Barmhartige God, blijf ons scheppend nabij en maak ons mensen die Uw 
Naam eer aan doen. Opdat de wereld van woestijn tot paradijs wordt, een 
plaats van vrede waar mensen en volken in verbondenheid met elkaar leven 
en U zelf in ons midden woont, als het licht in de morgen.  

 
Wij bidden voor hen wiens leven één en al onrust is. Dat zij rust mogen 
vinden in U.  
Wij bidden voor hen die alleen maar met rust gelaten willen worden. Laat 
hen opstaan. 
Wij bidden voor mensen met een hart van steen. Wek hun zachtheid weer.  
 
Voor hen die het spoor bijster zijn, bidden wij: ga hen voor. Voor hen die 
leven in een land waar het recht van de sterkste heerst, bidden wij: maak hen 
vrij. Voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid, bidden wij: dat 
zij kunnen spreken en handelen vanuit Uw bewogenheid om mensen. 
 
U die Uw Naam over ons hebt uitgeroepen, maak ons Uw mensen, ga met 
ons nieuwe wegen, tot waar het goed is. Houd ons gaande. Wentel de steen 
van ons af, zet ons recht overeind. Richt onze voeten, voer ons uit het land 
van angst en hopeloosheid naar waar het licht is.  
 
In stilte zoeken wij nu de weg naar u om dat wat in ons hart leeft, bij u neer 
te leggen.  
In het vertrouwen dat ook dat wat niet gezegd, wel verstaan kan worden.  
 
Eeuwige die in en om ons bent, wij leven in Uw wereld en zoeken U daarin. 
Leer ons naar Uw beeld te leven, Uw kind te zijn, Uw brood te ontvangen. 
Leer ons anderen te vergeven, zoals U ons vergeeft,  
want U bent eeuwig; onze bron; onze schepper; onze vader; onze moeder; 
onze hoop voor altijd. Amen. 

 
 
Mededelingen en collecte 

 
Het fleurig-kleurig Paasboeket gaat naar Aleid Beerlage, die haar broer heeft 
verloren in de afgelopen week. 
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Het spirituele hart van onze kleine gemeente is rijk. Met het financiële hart is 
het anders gesteld. Het wegvallen van de inkomsten uit verhuur is precair. 
“Omzien naar elkaar” kent ook een financieel perspectief. Kunnen wij met 
elkaar onze schouders eronder zetten ...?  
 
Uw bijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL07 INGB 0003 1665 
56  
t.n.v. Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer 

 
 
Lied 600: Licht ontloken aan het donker, couplet 1, 3 en 5 

 
Licht, ontloken aan het donker  Licht aan liefde aangestoken,  
licht, gebroken uit de steen,  licht, dat door het donker 

brandt,  licht, waarachtig levensteken,  
werp uw waarheid om ons 
heen!  

licht, jij lieve lentebode,  
zet de nacht in vuur en vlam! 

   
Licht, straal hier in onze ogen,  licht, kom ons met stralen 

tooien,  licht, breek uit in duizendvoud  
ga ons voor van hand tot hand! 

 
 
Zegen 

 
Dat u gezien bent in Gods ogen 
en dat in u Zijn licht niet dooft, 
dat Hij u steeds tot leven blijft bewegen, 
u aan elkaar geeft als thuis en toekomst, 
dat Hij Zijn naam in uw dromen schrijft, 
daartoe zegene u de Levende. 

 
 
Muzikaal Amen 


