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STILTE 
 
 
WELKOM EN INLEIDING 
 
 
ONTSTEKEN VAN DE PAASKAARS 
 
 
Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen. 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand! 
 
 
AANSTEKEN VAN DE LICHTJES 
 
 

♫ ALS ALLES DUISTER IS 

 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
 
 
LEZING UIT MARCUS 8, 1-9 
 
Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer 
te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik heb 
medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en 
hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, 
zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ 
Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze 
verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ Hij vroeg hun: ‘Hoeveel 
broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.  Hij zei tegen de mensen 
dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak 
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het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan 
de mensen uit te delen, en dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine 
vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de 
vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren; de 
leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. 
Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg. 
 
 
STILTE 
 
 
WIE KENT DE EENVOUD VAN HET BREKEN 
 
Wie kent de eenvoud van het breken,  
de stille omgang van het brood? 
Wie hoort de wijn van liefde spreken, 
een liefde sterker dan de dood? 
Er is een kind bereid tot delen, 
het komt met brood, het komt met vis, 
het geeft zijn voedsel aan de velen, 
een weldaad in de wildernis. 
Er staat tot ons geluk geschreven 
dat God zeer overvloedig is, 
wij zijn geschapen om te geven, 
zo tonen wij zijn beeltenis. 
Er is een mens ons bijgebleven, 
bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven, 
een vis is tekenend voor hem. 
 
 
STILTE 
 
 
MUZIEK 
 
 

♫ ALLES WAT OVER ONS GESCHREVEN IS        

 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;  
de tien geboden en de veertig slagen,  
dit hele leven dat geen leven is. 
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De schepping die voor ons gesloten was  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen,  
o Zoon van David, wees met ons bewogen,  
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
Maar Heer, de haard van Uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;  
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
Sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.  
 
 

 
AANSTEKEN VAN DE WIEROOK 
 
- Mogen onze gebeden opstijgen als wierook voor Uw aanschijn – 
 
 
GEBEDEN EN INTENTIES  
 
 
GEBED DES HEREN 

 

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 den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

de Kracht en de Heerlijkheid, 

in eeuwigheid. - Amen 
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♫ HET LIED VAN HET BROOD    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat brood dat wij moeten eten 

om niet verloren te gaan. 

Wij delen het met elkander 

ons hele mensenbestaan. 

 

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij  

U zelf aan ons uit voorgoed, 

een mens om nooit te vergeten, 

een God van vlees en bloed. 
 
 
 
 
ZEGEN 
 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
dat je ogen met mildheid kijken, 
dat je handen open zijn en opbouwen, 
dat je luistert tot in het zwijgen, 
dat je woorden oprecht zijn 
en dat je in hart en nieren bewogen bent 
om de mens op je weg. 
 
 
MUZIEK 


