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De Paaskaars brandt

Orgelspel

Aansteken van de kaarsen

Beginlied ‘Vandaag gaat een nieuwe dag beginnen…’ (bundel Licht)
(Wijs: wees gegroet gij eersteling der dagen)

Vandaag gaat een nieuwe dag beginnen
met een ander, gloednieuw licht.
Om wat gist’ren was te overwinnen
met hernieuwd en helder zicht.
Laat het zonlicht onze harten warmen.
Toon de wereld ons gemeend erbarmen.
Weet dat er een morgen komt,
‘n einde aan de zorgen komt.

Groet de nieuwe zon die rijst in ‘t oosten.
Voel de gloed van elke straal.
‘t Licht dat onze ziel weer warm zal troosten,
ons weer tilt uit de spiraal.
Leer het hart weer onbeperkt te dansen.
Koester opgewekt de nieuwe kansen.
Maak een einde aan de nacht.
Weet dat straks de zon weer wacht.

Introductie en begroeting

Gebed

Lied 158b

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Eerste lezing: Lucas 8: 16-18



Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst
hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Alles wat
verborgen is, wordt openbaar; alles wat geheim is, zal bekend worden en aan het
licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren: want wie iets heeft zal nog meer
krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden
ontnomen.

Lied 600, 1 en 3

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

Tweede lezing: woorden van Dag Hammarskjöld

‘Ik weet niet wie -of wat- de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner
me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja, tegen iemand -of iets. Vanaf dat moment heb
ik de zekerheid dat het leven zinvol is, en dat mijn leven, in gehoorzaamheid, een doel
heeft.’

Lied 600: 5

Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Overweging

Muziek

Gebed
Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.



Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde
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
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen

Gaven

Zingen: ‘Vervuld van uw zegen’

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis aar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegenbede

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis aar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!
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