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Welkom  
 
Lied 287: 1, 2 en 5   
 
1.Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis 
 

2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen,- 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed.  
 
Stil Gebed, Bemoediging en Groet  
 
Aansteken Paaskaars 
 
Lied 1003 Stil is de straat – Gebed om ontferming 
 
Schriftlezing –  Marcus 1: 29-39   
29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en 
Andreas, samen met Jakobus en Johannes. 30Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, 
en ze spraken met Jezus over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp 
haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 
32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en 
bezetenen naar hem toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis 
verzameld. 34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar 
stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 
35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en 
liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar Simon en de anderen die bij hem 
waren, gingen hem vlug achterna, 37en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 
‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de 



dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik 
immers op weg gegaan.’ 
39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.  
 
Lied 487: 1, 2 en 3 (LvK 1973)  
   
1.De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn 
onvermogen. 
 

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam 
geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn 
bruid, 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
Overdenking – gevolgd door orgelspel 
 
In memoriam – orgelspel De Heer is mijn Herder 
 
Dankgebed – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader  
 
Aankondiging collecte 
 
Slotlied: Lied 905: 1, 3 en 4  
  
1.Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  
 

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.  
 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden, fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat hij altijd met ons gaat.  
 
Zegen 


