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             Liturgie Pasen 12 april 2020  

                      Vrijzinnig Delft  

                   in de Lutherse Kerk 

 

 

        

 
 

 

                        Nieuw leven 

 

 

              Voorganger    ds. Tina Geels 

              Orgel, piano   Christo Lelie 

                        Zang    Nelleke Guequierre 

                      Lector    Marike van der Kramer 
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Muziek-  Improvisatie over:  

             “Sta op een morgen ongedacht” (NLB 630) 

Inkeer 

 

Welkom  

 

Het nieuwe Paaslicht wordt ontstoken 

 

Moment van aandacht 

 

Openingslied-  NLB 601: 1, 2, 3   
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2. 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. 

 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 

    wat op het licht niet is geijkt, 

    Taal zal alleen verwoesting zaaien 

    en van ons doen geen daad beklijft. 

    Veel stemmig licht, om aan te horen 

    zolang ons hart nog slagen geeft. 

    Liefste der mensen, eerstgeboren, 

    licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Groet  

 

Inkeer  

  

Tekst door de woestijn 

Het ergste is voorbij, zeiden we tegen elkaar. 

De vrijheid danst in ons om. 

De toekomst lonkt… 

Hier staan we met onze nieuw verworven vrijheid, 

ons goed fatsoen en een plotselinge duizeling: 

Lang en leeg strekt zij zich voor ons uit,  

de woestijn,  
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een eindeloos royaal gebaar. 

de tocht kan beginnen. 

 

Wij lopen en lopen en tellen de dagen,  

de jaren. Veertig toch? 

De tijd die het kost er doorheen te gaan. 

Het lijkt wel of de tijd verdwijnt 

Bij zoveel stilte, bij zoveel niets. 

De woestijn zwijgt oorverdovend. 

Wij zijn er alleen nog maar zelf. 

Angst schreeuwt. Heimwee trekt… 

 

Ik roep tot de Ene, 

de steppe zou toch gaan bloeien? 

Er zou mij toch niets meer ontbreken? 

 

Soms klinkt er ergens zachtjes een  

lied in een van ons. 

 

Een nieuw lied voor de Ene,  

nog niet eerder gehoord. 

Mijn lied voor de Ene, Zijn lied in mij. 

 

Dan weer is het stil en is er 

enkel de gang van onze voeten. 

Ik neig mijn oor, vang iets op van zijn stem. 

een teken van nieuw leven… 

(vrij naar een gedicht van Els de Clercq) 
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Lied-  NLB 600: 1, 2, 3, 5 

 
 

2. Licht, geschapen, uitgesproken 

    licht dat straalt van Gods gelaat, 

    licht uit licht, uit God geboren, 

    groet ons als de dageraad! 

 

3. Licht als liefde aangestoken, 

    licht dat door het donker brandt, 

    licht, jij lieve lentebode, 

    zet de nacht in vuur en vlam. 

 

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! 

 

Verdieping  

Eerste lezing- Jesaja 43: 18- 21 

Lied-    NLB 605: 1, 2, 3  
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2. De toekomst is al gaande, 

    schept doorgang door de vloed, 

    dwars door het ongebaande 

    een pad dat voortgaan doet. 

     

 3. De toekomst is al gaande, 

     een bron in de woestijn 

     zingt tegen het vergaan in: 

     de dood zal niet meer zijn. 

 

Tweede lezing Marcus 16: 1- 8           

Lied- NLB 605: 4, 5 

 

4. De toekomst is al gaande, 

    verborgen en gezien, 

    een stem die te verstaan is, 

    een God die draagt en dient 

 

5. De toekomst houdt ons gaande, 

    voert ondanks tegenstand 

    ons uit het doods bestaande 

    naar nieuw, bewoonbaar land. 
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Overdenking 

Stilte 

Muziek- I know that my redeemer liveth 

             G. F. Händel (uit The Messiah) 

Delen 

Voorbeden, telkens afgesloten met NLB 331 

 
 

Stil gebed, Onze Vader 

 

Onze Vader die in de hemel zijt 

Uw 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. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid.  Amen 

 

  

Mededelingen  
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Collecten:  1  Diaconie, St. Gezinshereniging 

                      Vluchtelingen 

                      IBAN NL16 TRIO 0391222090                  

         2  Voor de eigen gemeente  

 

Uitzending 

Slotlied-   NLB 634: 1, 2     

              

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 

    nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

    Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

    wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

    U zij de glorie, opgestane Heer, 

    U zij de victorie, U zij alle eer! 
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Zegenbede  

 

Muziek- Come unto me, Willem Coenen 

 

                       ----------- 

 

 

 

 

 

Ik ben iets nieuws begonnen, zie je het niet? 
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Eerstvolgende vieringen zijn 

 

Zo.19 april   ds. Marianne van der Broek 

 

Zo. 26 april  ds. Tina Geels 

  

  

  

Activiteiten 
Elke dinsdagmiddag-  Open meditatie 16.00- 16.45 

                                via Zoom. Opgeven kan bij 

                                cm.geels@planet.nl        

 

- Jongeren in gesprek met elkaar o.l.v.  

   Annalena Hoyer gaat online door op 24 april.  

   Info hoyer.aml@gmail.com  

 

- In gesprek met elkaar … 

Op vrijdagmiddag 24 april staat van 16.00-17.00 

koffie drinken met elkaar gepland.  Dat gaat door, 

echter niet bij bakkerij van Maanen! 

We gaan dit doen via zoom, online dus. 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen 

voor 24 april naar monique.toonen@xs4all.nl  

 

 

 
 

 
 
 

 



11 

 

Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap 
waar zonder voorbehoud van regels en dogma’s 

ruimte is voor jouw zoektocht. 
Meer weten kijk dan bij www.vrijzinnigdelft.nl    
voor informatie en ons programma. 

Wil je de Digitale Nieuwsbrief ontvangen stuur 

dan een berichtje naar info@vrijzinnigdelft.nl  

 

Wil je een gesprek of de overdenking nalezen 

dan kun je contact opnemen met de predikant 

cm.geels@planet.nl   06.16.119.206  

 

Landelijke informatie bij www.vrijzinnig.nl 

 

Vrijzinnig Delft buitengewone wijkgemeente van 

de Protestantse Kerk Delft  

 

Wil je een vrijwillige bijdrage of een donatie 

geven dan kun je dit overmaken naar: 

NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone 

wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in 

Delft. 
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