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Opening/welkom 
 
Openingslied: De steppe zal bloeien GvL 591 blz. 668 
 
Openingsgebed (samen) 
God, die mensen ooit bewogen hebt 
om in de geest van Jezus één gemeenschap te worden, 
voeg ons ook daartoe aaneen, 
verheugd dat wij in elkanders ogen UW vrede mogen ontmoeten. 
Maak Jezus' droom waar in ons midden, 
dat wij liefde en leven van harte met elkaar willen delen 
met velen één hemel op aarde.  
Amen. 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn 
Wij willen, vanuit ons zoekend en tastend geloof waarmee we hier 
vandaag aanwezig zijn, aan de paaskaars de gedachteniskaars 
aansteken. De kaars die symbool staat voor allen die wij vandaag 
willen gedenken.  
Mag dit een moment van verbondenheid zijn, van gewijde stilte, van 
naar boven laten komen van onze gevoelens van weemoed en 
dankbaarheid – verlangen naar een weerzien ooit. 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
Gebed bij het openen van de Schrift (samen) 
Goede God, Gij zaait Uw woord in onze wereld en zoekt daar goede 
grond voor, zodat Uw waarheid er ontkiemen kan. 
Maak ons voor Uw woord ontvankelijk zodat wij verstaan wat U van 
ons wilt. Amen 
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Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Lucas 24, 35-48. 
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd 
was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het 
brood. Terwijl ze daarover spraken stond Hijzelf plotseling in hun 
midden en zei: Vrede zij u. In hun verbijstering en schrik meenden ze 
een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: Waarom zijt ge ontsteld en 
waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en 
voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen 
vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb. En na zo gesproken te 
hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van 
vreugde en verbazing niet konden geloven zei Hij tot hen: Hebt ge 
hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij 
nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: Dit zijn mijn 
woorden, die Ik sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld 
worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes, in de profeten en 
in de psalmen. Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het 
begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: Zo spreken de Schriften over 
het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de 
doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, 
van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te 
beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. 
 
Flarden schrift vormen een dak en een thuis 
Woorden om onder te wonen, woorden die staan als een huis. 
 
Stilte (± 10 minuten) 
 
Gedachte ter overweging 
Ben ik bang om mij te engageren in een geloof dat al te veel beslag 
op mij zou leggen? 
Het evangelieverhaal van vandaag leest als een oproep tot ieder van 
ons: ‘Vrees niet, ik ben het, ook vandaag ben ik hier bij jou’ 
 
Muziek 
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Gedicht: Zoals Hij 
Hij leefde 
Hij had een stem gehoord 
Hij koos 
Hij ging de weg 
De weg van vrede en recht 
De weg van liefde 
 
Er waren er 
die dat niet wilden 
Hij zette door 
radicaal 
Hij vertelde en liet zien 
hoe het zijn kon 
hoe het worden zou 
Nu en hier 
 
Hij werd gedood 
Hij leefde voort 
in mensen 
die zijn stem horen 
die kiezen  
die de weg gaan 
de weg van de liefde 
Die laten zien 
hoe het kan zijn 
en worden zal 
Nu en hier 
 
Psalm 4.  
Hoor mij, wees niet doodse stilte. 
Geef mij antwoord als ik roep 
 
Uit mijn afgrond hoor mij roepen: 
Geef mij ruimte wijd als hemel. 
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Mens, hoe lang nog hou je vast aan 
Schijn en noodlot. Kom tot inkeer. 
 
Hij geeft antwoord als je roept. 
Hij geeft ruimte, wijd als hemel. 
 
Hier hoor nu mij. Kom tevoorschijn. 
Niet om ’t een of ander roep ik. 
 
Om een nieuwe aarde schreeuw ik 
Als een vrouw in barensweeën. 
 
Zal ik ooit nog veilig wonen 
Slapen in een droom van vrede? 
 
Ja ik zal nog - -geef mij antwoord 
Hoor mij. Wees niet doodse stilte. 
 
(Huub Oosterhuis 150 psalmen vrij.) 

 
Voorbeden   
Laten we bidden tot God 
die ons oproept te getuigen 
van zijn grootheid en liefde. 
 
Dat God ons zijn wegen onderwijst  
opdat wij zien waarheen wij moeten gaan  
en het goede leren doen 
 
Stilte 
 
Dat mensen de weg vinden naar elkaar  
en naar zichzelf, dat wie onbereikbaar lijkt  
bereikt wordt, wie ver van ons staat dichtbij komt 
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Stilte 
 
Dat wij vertrouwd raken met Jezus, onze weg 
en wijzelf een weg mogen worden  
die anderen tot God leidt 
 
Stilte 
 
Bidden we tot God onze Vader, wiens weg voert naar de woning van 
het licht, voor de intenties hier bijeengebracht  
……………………………… 
................................. 
 
Stilte 
 
Gij, die ons hebt geroepen uw getuigen te zijn in deze wereld, 
verhoor onze gebeden. 
Laat uw Geest in ons getuigen, zodat wij worden aangezet tot daden 
die onszelf en de wereld ten goede komen. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw trouwe getuige, die op deze wereld 
gekomen is en nu leeft bij U, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Luisterlied: Die zal leven (canon)  
Wie zijn leven niet wil geven, niet wil delen met zovelen, met een 
ander, gaat verloren. 
Wie wil geven wat hij heeft, die zal leven, opgegeten, die zal weten 
dat hij leeft. 
(Huub Oosterhuis) 

 
Onze vader (oecumenisch) 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Maria was iemand zoals u en ik. Een mens met verlangens en 
dromen, met ouders, een man, een kind. Met vrienden en 
familieleden. Ontgoochelingen bleven haar niet gespaard: loslaten, 
lijden, pijn en dood. Maar ze bleef overeind, omdat zij Gods Geest 
bleef toelaten in haar leven. 
 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
De Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en 
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons, zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
 
Vredeswens 
Heer, maak me tot een werktuig van uw vrede 
Waar haat is, laat me liefde zaaien. Waar onrecht is, vergiffenis. 
Waar twijfel is, geloof. Waar wanhoop is, hoop.  
Waar duisternis is, licht. Waar droefheid is, vreugde. 
 
O goddelijke Meester, geef me dat ik eerder verlang te troosten, dan 
getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te 
beminnen dan bemind te worden. 
Want het is door te geven dat we krijgen, door vergeving aan te 
bieden dat we vergeving ontvangen en door te sterven dat wij voor 
de eeuwigheid geboren worden. Amen 
(Sint Franciscus) 
 
Laten we elkaar een teken van vrede en vriendschap geven. 
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Mededelingen en collecte 
 
Lied: Blijf niet staren op wat vroeger was GvL 409 
 
Slotgebed (samen) 
God, wij bidden U, dat wij mogen voortgaan op de weg van Jezus 
van Nazareth, 
dat wij trouw mogen zijn aan een waarachtige inzet, dat we daarin 
mogen groeien. 
Wij bidden U om een open oog voor onze grenzen en mogelijkheden. 
Leer ons leven met onze onmacht en met de vreugde om elk teken 
van hoop. 
Wij bidden u, behoed ons voor eigenzinnigheid en isolement. 
Dat wij gevoed mogen worden door ons geloof, dat we ons geloof 
mogen doorgeven en vruchtbaar maken. 
Amen 
 
Zegenbede 
Laten we er dan op uit gaan,  
en met iedereen van de weg de waarheid, het leven, delen. 
En brengen we in praktijk wat we hebben gehoord. 
"Ik zal er zijn", zegt God,  
"Laat Mij herkenbaar zijn in je doen en laten". 
Daartoe zal Hij ons zegenen: 
De vrede van God die alle verstand te boven gaat zal onze harten en 
gedachten bewaren en ons de weg wijzen. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest, 
Amen. 
 
Zang: Komen ooit voeten gevleugeld GvL. 484, blz. 524 
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