
 
Liturgie 17 april 2022 

 
Pasen  

 
Thema: ? 

 
Voorganger: Jan Krans 
Orgel: Jan van Garderen 

 

Muziek 

Woord van welkom 

 
 Aansteken kaars 

Zingen: Ubi caritas (Liedboek 568a) 

Aan het begin 

Zingen: Lied aan het licht (Liedboek 601) 

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

   voortijdig licht waarin wij staan 
   koud, één voor één, en ongeborgen, 

   licht overdek mij, vuur mij aan. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen 

   zo zwaar en droevig als wij zijn 
   niet uit elkaars genade vallen 

   en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
   Licht, van mijn stad de stedehouder, 

   aanhoudend licht dat overwint. 
   Vaderlijk licht, steevaste schouder,  

   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   of ergens al de wereld daagt 

   waar mensen waardig leven mogen 
   en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
    

Michiel Verhagen
Thema: ‘Vriendschap, ongedacht’



Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 

   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 

   Veelstemmig licht, om aan te horen 

   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 

   licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Lezen (1): Kleine Bever en de Echo (Amy MacDonald) 

Muziek 

Lezen (2): Lukas 10:25–37 (NBV21) 

Zingen: ‘Niet als een storm als een vloed’ (Liedboek 321) 

 
Niet als een storm, als een vloed,  

    niet als een bijl aan de wortel  
    komen de woorden van God,  

    niet als een schot in het hart.  
 

       Maar als een glimp van de zon 

een groene twijg in de winter,  
    dorstig en hard deze grond - 

    zo is het koninkrijk Gods.  
 

Stem die de stilte niet breekt,  

    woord als een knecht in de wereld  
    naam zonder klank zonder macht,  

    vreemdeling zonder geslacht.  
 

       Kinderen armen van geest,  
    mensen gelouterd tot vrede,  

    horen de naam in hun hart,  

    dragen het woord in hun vlees.  
 

       Blinden herkennen de hand,  
    dovemansoren verstaan Hem.  

    Zalig de man die gelooft,  

    zalig de vrouw aan de bron.  
 

        
 

Niet in het graf van voorbij  
    niet in een tempel van dromen  

    hier in ons midden is Hij  
    hier in de schaduw der hoop.  

 

      Hier in dit stervend bestaan  
    wordt Hij voor ons geloofwaardig  

    worden wij mensen van God,  
    liefde op leven en dood. 

Uitleg 

Muziek 

Dank en zorg 

Zingen: ‘Woord dat ruimte schept’ (Liedboek 330) 

 
Laatste woorden 

 
 Doven kaars 

 
 


