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Muziek 
 
De klok luidt  
 
Woord van welkom 
 
Gebed 

God  
Jij die het donker en de macht 
van de nacht wilt breken 
 
Jij die het licht hebt geschapen 
en de morgen geroepen 
 
Zegen ons met uw licht 
 
dat wij uw licht en liefde ervaren 
dat wij de weg van uw Zoon mogen volgen 
dat wij blijven geloven in het leven 
Amen 
 

 
- de twee kaarsen worden aangestoken – 

 
 
Drempellied  (3x)   
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Bemoediging en groet 
 
              v:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
              a:   SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 
  v:  God, als het duister ons verwart en benauwt 

   houd ons Jezus Messias voor ogen 
a:   DAT DE WEG VAN ZIJN LIEFDE 
   MAG LICHTEN OVER AL WAT LEEFT 
v:    Wij  groeten elkaar 
a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

   EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
  

Lied: “De werken van barmhartigheid” (melodie Psalm 134)  

      1. De werken van barmhartigheid, 
  ze zijn voor eeuwig en altijd 
  de stappen die ons leiden tot 
  het helend koninkrijk van God. 
 

6. Wie ziek zijn en door pijn geplaagd, 
de zin daarvan als grote vraag. 
wees hen uit naam van God nabij, 
sta sprekend, zwijgend aan hun zij. 
 
9. Wij stellen tot in deze tijd 
tekenen van barmhartigheid 
opdat de wereld blijven merkt 
dat God door mensenhanden werkt  

 

Gebed Sytze de Vries 
 

Wanneer wij moeten gaan 
langs de grenzen van het leven, 
waar ziekte ons klein maakt, 
onzeker en afhankelijk, 
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laat ons leven dan niet 
verlopen in de angst. 
 
Als leven pijnlijk wordt, 
het broze lichaam vervalt: 
laar er een omarming blijven 
die ons draagt. 
 
Laten er mensen zijn 
die ons vasthouden: 
doe zelf uw naam eer aan 
en laat U vinden 
als wij U zoeken. 
Amen. 

 
Lezen: Marcus 5: 21 - 43 
 
Lied 855  
 

855:1  
Hem even aan te mogen raken, 
zijn kleed alleen maar, bij de zoom, 
de kracht die mij weer heel kan maken,  
het is de mooie oude droom. 

855:2  
Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen 
terwijl mijn diepe wonde bloedt; 
Hij drijft, door anderen bewogen, 
de verte langzaam tegemoet. 

855:3 
Er is zoveel, er zijn zovelen 
tussen ons in, zoveel verdriet 
en tijd en dringen en krakelen 
en tempel, priester en leviet. 

855:4 
En toch, wanneer Hij maar zou weten 
dat ergens diep in dat gedrang 
ik Hem nog volg, ziek en verbeten, 
en naar zijn zuiverheid verlang. 

855:5 
Hij die mijn leven heel kan maken, 
de kracht, de macht die Jezus heet: 
als ik Hem even aan mocht raken, 
alleen de zoom maar van zijn kleed. 

 

 
Overweging  
        (https://www.youtube.com/watch?v=MDZA1CEMxqo)  

https://www.youtube.com/watch?v=MDZA1CEMxqo
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Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische Bloemschikking , Gaven en Gebeden , Onze Vader           

  Onze Vader die in de hemel zijt, 

  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. 

  van U is het koninkrijk 

  de kracht 

  en de heerlijkheid 

  in eeuwigheid, Amen 

Slotlied: “Uit vuur en ijzer”  

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,  
zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 
uit alles wordt een mens gebouwd  
en steeds opnieuw geboren. 
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Om ijzer en vuur te zijn,  
om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn,  
wordt alleman geboren. 

Om water voor de zee te zijn,  
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein,  
gezocht, gekend, verloren. 
Om avond en morgenland,  
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand,  
om niet te zijn verloren. 

Om oud en wijd als licht te zijn,  
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander. 
Naar verte de niemand weet,  
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed,  
gaan mensen tot elkander. 

Zending en zegen 

     gezongen :  

   Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,  

  blijft zij op zichzelf,  

  maar als zij sterft brengt zij veel vruchten voort. 

                               
   gesproken: 

Dat de liefde van God 
onze dagen vult 
 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 



 

 

7 
 

 
dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
zo zegene ons  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen 
 

Muziek  
 
Mededelingen over de collecten / veertigdagentijd 
 
Lied “Veertig dagen”  ,  

 
  1.  Veertig dagen nog tot Pasen, 
  tot de winter is gegaan 
  en het lengen van de dagen 
  kou en duister gaan verjagen 
  en het leven op zal staan 
 
   Veertig dagen, weken, jaren 
   wachten, weten en ervaren 
   dat iets nieuws, verandering 

met vreugd en moeite samenging. 
 
  2. Veertig weken duurt het groeien 
  van het ongeboren kind 
  in de warme schoot van moeder 
  tot het klaar is om te komen, 
  volheid is een nieuw begin. 
 
       Veertig dagen, weken, jaren ... 
 
  3. Veertig jaren van een leven 
  zijn naar mensenmaat een tijd 
  om te leren en te delen 
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  wat met moeite werd verkregen, 
  daardoor worden mensen vrij. 
 
             Veertig dagen, weken, jaren...... 
 
  4. Veertig dagen nog tot Pasen 
  soms een tocht door de woestijn 
  om te leren en te vragen 
  hoe je duister kunt verjagen 
  om met Pasen klaar te zijn. 
 
   Veertig dagen, weken, jaren ..... 

 
 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze coronatijd volgen we de vieringen thuis. Hetzij met beeld, hetzij via de kerkomroep. 

We zijn benieuwd naar uw ervaringen.  

Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen. Al uw reacties kunt u 

doorgeven viaemail: reactieviering@pknhuissen.nl of telefonisch: 06-2129 4143 (ds. Matthijs 

Glastra). 


