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Muziek ‘Lied aan het Licht’ bij het binnendragen  

 

Welkom  
 

Groet en Bemoediging      v.    De Eeuwige zij met u!  

                                             
                                            a:         Ook met  u      zij    de    Eeuwige 

                                            v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

                                            a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

                                            v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

                                            a. Op God hopen wij!     
 

Delen van het licht van de Paaskaars 
 

Zingen   602 ‘Lied aan het licht’ 

 



 
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   aanhoudend licht dat overwint. 
   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   of ergens al de wereld daagt 
   waar mensen waardig leven mogen 
   en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Gebed 
 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Over haar leven Bernard 

 
Zingen psalm 139: 1,9,14  

 



 
9 
Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou 
wezen. 

14 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven.

 
Herinneringen door Jesine 

 
Schriftlezing    Prediker 9: 7-10 

7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet 
alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, 
kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je 
bemint. 10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er 
zijn geen daden en gedachtes, geen kennis en geen wijsheid in het 
dodenrijk. 
 

Schriftlezing    Markus 2:1-12 

1 Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat 
hij weer thuis was. 2 Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de 
deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. 3 Er 
werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen 
werd. 4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze 
een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een 
opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar 
beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: 
‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ 6 Er zaten ook een paar 
schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7 Hoe durft 
hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers 
zonden vergeven! 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: 
‘Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde 
zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en 
loop”? 10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op 
aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: 11 ‘Ik zeg u, sta 
op, pak uw bed en ga naar huis.’ 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en 
ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets 
hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze. 



 
Zingen 528:1, 3,4 

 
 
        3 God van God en licht van licht, 
 aller dingen hoeder, 
 heeft een menselijk gezicht, 
 aller mensen broeder. 
 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
       4 Wil daarom elkander doen 
 alle goeds geduldig. 
 Wees elkaar om zijnentwil 
 niets dan liefde schuldig. 
 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

 

Overweging 

 

 



 

Zingen Lied 747:1,5,6 

 

5 
Ja, Hij zal ons geleiden 
in ’t schone paradijs, 
het bruiloftsmaal bereiden 
zijn grote naam ten prijs. 
De liefde die wij zingen, 
zo schoon, zo ongekend, 
zal uit de bron ontspringen 
van God ons middelpunt. 

7 
Dan zijn wij aangezeten 
in Gods verheven zaal, 
en zullen met Hem eten 
het eeuwig avondmaal. 
Dan schenkt de boom des levens 
ons vrucht in overvloed, 
en van de stroom des levens 
drinken wij daar met God. 

 
 
 Voorbede 

 

 



 

Maaltijd van de Heer: 

Tafelgebed ‘Gij die weet’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers)  

 

V:  Gij die ons denken peilt, en ieder woord naar waarheid schat,  
 en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat, 
C: Gij toetst ons hart, en Gij zijt groter dan ons hart; 
 op elk van ons houdt Gij uw oog gericht; 
 en niemand, of hij heeft een naam bij U, 
V: en niemand valt, of hij valt in uw handen, 
 en niemand leeft, of hij leeft naar U toe. 

 

V: En niemand die de dood is ingegaan 
 keerde ooit terug, om ons van U te groeten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C: Maar soms herinneren wij ons een naam, 
 een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
 over een mens die vol was van uw kracht, 
 Jezus van Nazareth, een Jodenman; 

  

 



 

► (tussen de pijltjes herhalen) 

V: Hij was, zoals wij zouden willen zijn: 
                een mens van God, een vriend, een licht; een herder  
                die niet ten eigen bate heeft geleefd, en niet vergeefs, 
                onvruchtbaar, is gestorven; 
 
C: Die in de laatste nacht dat Hij nog leefde, 
 het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 
 en heeft gezegd: neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
 zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis. 
 

 
 
V: Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 
 dit brood, en breken het voor elkaar: 
C: om goed te weten wat ons te wachten staat, 
 als wij léven, Hem achterna.                    ◄ 
 
 

 

 



 

 

Wij delen het brood en de wijn 

 
 

 

 

 

 



 

Slotlied  psalm 118:1  

 

 
Afsluiting 

 
Orgelspel bij het uitdragen: bewerking  lied 726 

(niet om mee te zingen) 

Hoor, een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 

 
Patriarchen en profeten, 
de getuigen van uw Geest, 
koning, heilige, apostel, 
martelaar, evangelist, 
maagden, moeders, mannen, vrouwen 
die volhardden tot het eind, 
tot U baden in vertrouwen 
die nu stralende verschijnt. 



 

 
 
AAN HET GRAF 
 
 
Afscheidswoord  
 

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,  
tot in eeuwigheid 
amen 
 

 

Keltische Zegen 

Moge de weg u tegemoet komen, 
Moge de wind altijd in uw rug zijn, 
Moge de zon warm op uw gezicht stralen, 
Moge de regen zachtjes uw gezicht opfrissen, 
En moge God u, tot wij elkaar weerzien, 
vasthouden in de holte van zijn hand. 
Zo zegene ons de Eeuwige, onze God 
bron van liefde en leven 
 
 
Dankwoord  
 

 


