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--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woord van welkom 

 
Aansteken van de kaars 

 
Lied 600: 1 en 2 Licht, ontloken aan het donker 
 

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

Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

 
Openingswoorden 

 
Lied 600: 3 en 5 

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

 
   Licht, straal hier in onze ogen, 

   licht, breek uit in duizendvoud, 
   licht, kom ons met stralen tooien, 
   ga ons voor van hand tot hand! 
 

Inleiding, stilte, gebed 
 

Lied tegen de Derde Wereldoorlog 
(Lied 407a uit Zangen van Zoeken en Zien. Melodie lied 562) 

 
1 Wij die met eigen ogen 
de aarde zien verscheurd, 
maar blind en onmeedogend 
ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden 
en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, 
dat wij die mensen zijn. 
 
2 Wij die nog mogen leven 
van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven 
aan meer dan eigen schuld, 
wij die God weet hoe verder 
tot hiertoe zijn gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen 
het recht van vuur en zwaard. 

 
3 Dat wij toch niet vergeten 
waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten 
opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen 
de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde 
nog kans op redding heeft. 



Lezingen: 
 

Wolken in papier (Thich Nath Hahn) 
 

Als je een dichter bent, dan zie je duidelijk dat er een wolk drijft in dit vel papier.  
Zonder wolk is er geen regen; zonder regen kunnen de bomen niet groeien; en 
zonder bomen kunnen we geen papier maken.  
De wolk is nodig voor het bestaan van het papier. Als de wolk er niet is, kan dit vel 
papier er ook niet zijn… 
Als we nog dieper in dit papier kijken, kunnen we er zonneschijn in zien. Als de zon 
er niet zou zijn, kan het bos niet groeien…. 
En zo weten we dat er ook zonneschijn in dit vel papier is. Als we nog langer kijken, 
kunnen we de houthakker zien die de boom velde en hem naar de fabriek bracht 
waar hij omgevormd werd tot papier. 

En we zien de tarwe. We weten dat de houthakker niet kan leven zonder zijn 
dagelijks brood en daarom is de tarwe die zijn brood werd, eveneens in dit vel papier.  
En ook zijn vader en zijn moeder zijn in dit papier… 
Als we nog dieper kijken, zien we dat we er ook zelf in zijn.  
Dat is niet zo moeilijk in te zien: wanneer we naar een vel papier kijken, wordt het 
vel een deel van onze waarneming… 
We kunnen dus zeggen dat alles hier is, in en met dit vel papier. 
Er is niets aan te wijzen dat niet hier is - tijd, ruimte, de aarde, de regen, de 
mineralen in de bodem, de zon, de wolk, de rivier, de warmte. Dit vel papier bestaat 
omdat al het andere bestaat. 
 
Johannes 9: 1-11 
1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn 
leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? 
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’  
3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk 
moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het werk doen van 
Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets 
doen. 5Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ 6 
Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, 
Hij streek die op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem:  
‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De 
man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 
8Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man 

die altijd zat te bedelen?’  
9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’  
De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’  
10Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’  
11Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en 
zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had 
kon ik zien.’ 

 
 
 
 

Lied 1013: Als alle mensen vogels dromen 
 

Als alle mensen vogels dromen 
   met witte veren van satijn 
   of volgeladen appelbomen 
   zal er dan al vrede zijn? 
 
   Als alle mensen zich vermaken 
   met dansen op een open plein, 
   als alle mensen oorlog staken, 
   zal er dan al vrede zijn? 
 
   Als alle mensen huizen bouwen 
   met bloementuinen en jasmijn 

   en als ze vol zijn van vertrouwen, 
   zal er dan al vrede zijn? 
    

Als alle mensen God begroeten 
   en samen delen brood en wijn, 
   als alle mensen Jezus roepen, 
   zal er dan al vrede zijn? 
 

Overweging 
 

Muziek 
 

Gedicht, stilte, gebed 
 

Lied 605: 1, 4 en 5 
 
1.De toekomst is al gaande,  4.De toekomst is al gaande,  
lokt ondanks tegenstand   verborgen en gezien, 
ons weg uit het bestaande   een stem die te verstaan is, 
naar eens te vinden land.   een God die draagt en dient. 

 
5.De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 

naar nieuw, bewoonbaar land 
 

Zegenbede 
 

De kaars wordt gedoofd 
 

Ontmoeting bij koffie en thee 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 Dienst 13 maart te Heerde: Elske de Lange, Dronten 
 Dienst 20 maart te Hattem: Menso Rappoldt, Emmen 


