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ROND LICHT, SCHRIFT, WATER 

 
Lezing  Genesis 1 – 2, 3  

Paaskaars wordt onstoken 

Lied aan het licht 

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. 

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.  

 

Het wordt groen! 

Stilte  

Welkom en gebed 

Lied Vroeg in de morgen 

Vroeg in de morgen, donker was het nog, 

zijn wij gegaan, een keer, 

nog in ons hart de dichtheid van de nacht. 

Jij bent niet die wij dachten. Uit het vuur 

riep ons bij naam een stem. 

Wij zagen niets. Jij riep: ‘Ik zal er zijn’. 

Op licht en schaduw, bomen aan de bron, 

op stilte leek die naam. 

Een gloed van liefde schroeide ons gezicht. 

Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?) 

om wat op vrijheid leek, 

omdat het moest en blijven niet meer kon. 

Zijn wij gegaan, onstuimig en verward, 

om nergens om, om jou – 

om liefde over alle grenzen heen. 

Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt. 

De nagalm van een stem. 

De weerklank van wat woorden in ons hart. 

Een slingerende stoet naar goed wijd land. 

Een eeuwenlang smal pad. 

Een ademtocht, de route van het licht. 

Het duizendschone schitterende licht, 

een file in de nacht, 

een spoor van mensen die de nacht verslaan. 

Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent, 

in rusten aan de bron, 

in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt. 

 

Vroeg in de morgen, donker was het nog, 

zijn wij gegaan, een keer, 

met niets dan in ons hart: ‘Ik zal er zijn’. 



Lezing Eigenlijk geloof ik niets, Gerard Reve  

Eigenlijk geloof ik niets, 

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 

dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, 

en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt, 

zoals ik U.  

Muziek  

Lezing Marcus 16, 1-8  

Muziek 

Overweging   

Stilte 

Lied Soms breekt uw licht 

Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar 

Zoals een kind geboren wordt. 

Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 

Uw koninkrijk, uw licht. 

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd, 

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. 

Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed, 

Die uit zijn mond uw naam hebben gehoord, 

Die moeten leven in de schaduw van de dood, 

Die moeten leven in de schaduw van de dood 

Hem achterna, hem achterna, 

Hem achterna, hem achterna,  
Hem achterna, hem achterna, 

Hem achterna, hem achterna, 

Geloofsbelijdenis Wij geloven   

Voorganger 

Wij geloven in de schepper van het leven, 

in het licht dat levensvormen schiep, 

in de bron die groeikracht heeft gegeven, 

in het woord dat ons bij name riep: 

Allen 

Wij geloven in dat woord, 

in het licht van de liefde. 

Voorganger 

Wij geloven in de mens van Gods erbarmen: 

vleesgeworden woord dat eens bevrijdt 

al de zijnen, maar toch eerst de arme, 

de verdrukte mens die buigt en lijdt: 

Allen 

Wij geloven in dat woord, 

in de kracht van de liefde. 

Voorganger 

Wij geloven in het woord dat vergezichten 

opent voor de mens die daaruit leeft, 



die zich naar dat visioen wil richten 

door de Geest die zij ontvangen heeft: 

Allen 

Wij geloven in dat woord, 

in de geest van de liefde. 

(vrij naar René van Loenen,  

Wij geloven in de schepper van het leven, in: Zangen van zoeken en zien, lied 227) 

Zegening van het water en besprenkeling 

Laten we bidden om zegen over dit water... 
 

Goede God, 
 

Schepper van hemel en aarde, 
Bron van alle leven, 
dankbaar zijn wij U  

om het water....(van waterkan uitschenken in bak)... 
water dat leven geeft, 

water dat de aarde vruchtbaar maakt 
water dat de dorst lest van mens en dier. 
water dat verfrist en schoon wast. 

water:  
teken van Jezus de mensenzoon, 

die zelf het levengevende water is. 
 
Zegen dit water met vruchtbaarheid voor onze aarde, 

de grond waarop wij staan, 
en alles wat wij op de aarde doen en maken 

(sprenkel klein beetje water uit in de 4 windstreken) 
 
Zegen dit water met zuiverheid; 

dat ons geloof oprecht en standvastig houdt 
en wegwast alles wat ons afhoudt van U.  

 
Zegen dit water met frisheid; 
dat het ons bemoedigd 

waar wij het vinden 
waar wij het delen 

waar wij water zijn voor elkaar. 
 
Mogen wij door dit water verbonden worden 

met allen die gedoopt zijn  
in de naam van de Drieëne God 

Die wij noemen  
Vader, zoon en Heilige Geest. 
Amen 

 

Ik mag jullie zegenen met dit water 

van opstanding en leven... 

  

Muziek   

ROND DE TAFEL 

Gebed  



Enige, 

Gezegend zijt Gij 

omwille van de lente, 

omwille van groeikracht en bloei  

‘onstuitbaar leven’ 

dat zoveel moois voortbrengt 

en zoveel goeds: 

bloemen 

brood  

wijn. 

Gezegend zijt Gij  

omwille van het licht 

dat doorbreekt in de duisternis 

van ons hart en van onze wereld. 

Gezegend zijt Gij 

omwille van alle mensen 

waarvan wij houden 

en alle mensen die van ons houden 

en alle mensen die Uw aarde mogen bewonen. 

Gezegend zijt Gij 

om de gemeenschap die wij zijn. 

Gezegend zijt Gij 

om Jezus, de mensenzoon, de Messias. 

Zijn leven gedenken wij hier 

Zijn lijden en dood. 

Zijn Opstanding - hier en nu - vieren wij met vreugde! 

Zegen dit gebroken brood 

waarin wij Hem herkennen  

wanneer wij het delen:  

Moge zijn gebroken lichaam tot voedsel zijn voor allen. 

Zegen deze beker wijn 

waarin wij Hem herkennen: 

Moge zijn uitgeschonken Geestkracht ons met U en met elkaar verbinden. 

Gezegend zijt Gij  

om Uw Geest. 

Niemand heeft U gezien,  

maar “Liefde is Uw Naam.” 

Tafellied Niemand heeft U ooit gezien  

Niemand heeft U ooit gezien. 

Liefde is uw naam. 



Brood des levens heet die knecht 

die uw kind genoemd wordt, 

Jezus, kind uit Nazaret. 

Liefde, zegt Gij, is te doen. 

Werk in ons, dat wij u doen. 

Licht ons op, dat wij U zien. 

Dat wij leven wat geleefd moet. 

Dat wij doen wat moet gedaan: 

recht voor ieder mensenkind, 

brood voor ieder kind van mensen, 

vrede en een nieuwe wereld. 

En de dood zal niet meer zijn. 

Onze Vader en Vredewens 

Breken en delen 

SLOT 

Voorbeden   

U die luistert in nabijheid, hoor naar ons bidden 

Afsluiting en zegenbede 

Lied Die mij droeg 

Die mij droeg op adelaarsvleugels, 

die mij hebt geworpen in de ruimte, 

en als ik krijsend viel, mij ondervangen 

met uw wieken en weer opgegooid, 

totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 

We dragen het Paaslicht de nacht in! 

 


