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De Paaskaars brandt

Aansteken van de kaarsen

Welkom

Lied: 'Ubi caritas, et amor..' (‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God)
Liedboek 568a

Ubi caritas, et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est.

Bemoediging

Lied: ‘Liefde eenmaal uitgesproken…’
Liedboek 791

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Introductie

Gebed

Lied: 'Hoog als de hemel, de liefde…'
Liedboek 790

Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën,
sterk als een stormwind haar kracht,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,



gloed die ons leven doorstraalt.
Dat zij delen in die zegen,
gaven van God die liefde is.

Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thus voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Eerste lezing: Genesis 12: 1-9 (Nieuwe Bijbelvertaling)

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je
naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’
Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen

vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en
ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in
Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren
aangekomen, trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die
tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. Maar de HEER verscheen aan
Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram
op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. Daarvandaan
trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel
en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER
en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

Lied: 'Zomaar te gaan, met je stok in de hand..'
Liedboek 806

Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ‘t beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,



duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

Tweede lezing: ‘Ithaca’ van Kavafis

Wanneer je je reis naar Ithaca aanvangt,
bid dan dat de weg lang mag zijn,
vol avontuur, rijk aan stof tot kennis.
Wees niet bang voor de Lestrygonen
en de Cyclopen en de toornige Poseidon.
Je zult volk van dat soort nooit tegenkomen zolang
je gedachten verheven blijven en
fier gevoel je lichaam en geest vervult.
Je zult de Lestrygonen nooit ontmoeten,
noch de Cyclopen en de grimmige Poseidon,
als je ze niet in je ziel met je meedraagt,
als je ziel ze niet voor je oproept.

Daarom, bid dat de weg lang mag zijn,
dat het vele zomerochtenden moge geven,
dat je zo vol vreugde, zo vol genot
nooit eerder geziene havens aandoen mag!
Blijf rondhangen op Phoenicische markten
en koop er vele schone zaken:
parelmoer en koralen, amber : en ebbenhout
en zoet geurende parfums van allerlei soort.
Koop zoveel zoet geurende parfums als je kunt.
Bezoek massa's Egyptische steden,
om er te leren, te leren van hen die kennis bezitten.

Houd je geestesoog steeds vast op Ithaca gericht,
daar te komen is je uiteindelijke doel.
Maar haast je vooral niet,
je reis kan beter jaren en jaren duren.
Werp er desnoods pas het anker uit wanneer je al oud bent,
rijk aan alles wat je onderweg hebt verworven,
maar zonder nog iets van Ithaca te verwachten.
Ithaca schonk je die heerlijke reis,
maar nu heeft ze je niets meer te geven.
En al tref je er niets aan, dan heeft ze je toch niet bedrogen:
met alle wijsheid die je vergaard hebt, met zoveel ervaring,
begrijp je dan stellig wat Ithaca's zeggen willen.

Lied: 'Blijf niet staren, op wat vroeger was..' (3x)



Liedboek 809

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen het
is al begonnen merk je het niet

Gedachten

Muziek

Woorden van Cathien

Stil gebed

Onze Vader Huub Oosterhuis

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Mededelingen

Gaven

LIed: 'Behoed en bewaar jij ons lieve God'



Behoed en bewaar jij ons, lieve God,
wijs jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef jij ons met jouw zegen.

Behoed en bewaar jij ons, lieve God,
omgeef jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

Zegenbede

Lied: 'Ga met God…'
Liedboek 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met god, en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



Gedicht, aangereikt door Cathien




