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PAASKAARS AANSTEKEN 
Licht van Christus. 
Heer wij danken U. 
 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zo luidt het gezegde. Maar 
ondanks waarschuwingen of dreigend gevaar moeten we soms 
doorzetten. Jezus schetst bepaald geen rooskleurige toekomst die zijn 
leerlingen wacht. De leerlingen zijn gewaarschuwd! En toch sluiten ze 
zich bij Hem aan. Kennelijk is de aantrekkingskracht van Jezus’ 
boodschap zo sterk en maakt Hij zoveel in hen los, dat ze de 
moeilijkheden die in het verschiet liggen, voor lief nemen. 
Want wie in vuur en vlam staat, kan de hele wereld aan. 
 
Gebed 
Liefdevolle God, 
U laat het werk van uw handen niet varen 
en blijft ons nabij wat ons ook overkomt. 
Wij bidden U: schenk ons die kracht 
die was in Jezus Messias. 
Mogen wij vasthoudend zijn 
en blijven vertrouwen op uw hulp. 
Dat vragen wij U door diezelfde Jezus, 
door wie wij deelhebben aan uw eeuwig leven. 
Amen. 
 
LEZING; uit het evangelie volgens Johannes 26,-16,4a 
 
Jezus zei tegen de leerlingen: 
‘Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal 
zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over 
mij getuigen. 
Ook jullie moeten mijn getuige zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij 
geweest. 
Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof 
verliezen. 
Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat 
iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 
Maar ze doen dat omdat ze de Vader niet kennen. 
Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat 
ik gezegd heb. 
 



STILTE 
 
UITLEG 
 
We zijn op weg naar de dag waarop Jezus terug gaat naar zijn Vader. Hij 
wil de leerlingen nog veel vertellen, duidelijk maken. Zijn zorg uitspreken. 
“jullie moeten van mij getuigen, zelfs tot de dood er op volgt”. 
De angst die de leerlingen voelen is niet gek. Dat ze na Hemelvaart dicht 
bij elkaar kruipen en wachten, kunnen we zeker na deze lezing 
begrijpen. 
Jezus vertelt ook dat zijn Vader een helper zal sturen, de heilige Geest. 
De leerlingen moeten nog wachten tot Pinksteren, dan gaan zij die Geest 
voelen en valt de angst van hen af.  
We zijn op weg naar deze dagen en ook wij wachten en willen gesterkt 
worden. 
 
STILTE 
 
VOORBEDEN 
 
Liefdevolle God, 
Uw Zoon Jezus heeft ons aangestoken met vuur van zijn visioen: 
Een wereld waar toekomst en vrede is voor iedereen. 
Wij bidden U: 
 

• Voor leiders in kerk en wereld, die keuzes durven maken die ten 
goede komen aan de hele mensheid; dat zij gezegend worden met 
wijsheid en vasthoudendheid 

• Voor christenen in deze tijd, die zoeken naar wegen om het 
verhaal van de Verrezene door te geven; dat zij staande blijven te 
midden van alle tegenkrachten…. 

• Voor allen die zich inzetten voor een gezonder milieu; dat zij velen 
mogen overtuigen van een andere manier van leven, dat zij zich 
niet van de wijs laten brengen door teleurstelling of 
onverschilligheid……. 

God, 
Blijf bij ons en verhoor ons gebed, 
wees onze hoop en onze toekomst. 
Dat vragen wij U door Jezus Messias, 
door wie wij delen in uw eeuwig leven, 
vandaag en morgen en altijd. 
Amen. 
 



KAARSEN AANSTEKEN EN WEGZETTEN 
 
Bidden wij samen een Onze Vader en Wees Gegroet 
 
 

God zorgt 
 

‘’t Is vaak niet te verklaren, 
hoe God de dingen doet, 
totdat je toch uiteind’lijk 

Zijn Vadersarm ontmoet. 
Hij troost je en bemoedigt 

als alles duister lijkt. 
Weet, wat gebeuren mag, dat 

Zijn liefde nimmer wijkt. 
 

Hij gaat soms wond’re wegen 
Dan vragen wij ons af 

of Hij ons wel helpt dragen 
het kruishout dat Hij gaf. 

Maar plots zien wij zijn armen, 
vast om ons heen gelegd, 

bemerken we Zijn aandacht, 
gelijk Hij heeft voorzegd. 

 
’t Is vaak niet te verklaren, 

zoals God ons geleidt. 
Maar Hij weet alle dingen, 

kent onze levensstrijd. 
Hij laat ons nooit verzinken, 
hoe hoog de zee ook gaat 
en blijft ons, wat ook kome, 
een Steun en Toeverlaat. 

 
 

Zegen van de regenboog ( Janneke Nijboer) 
 
Ik zegen je met rood van de passie, 
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, 
dat je leeft!  
 
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon, 
waarin jij je kan hullen als een deken van troost. 



 
Ik zegen je met geel van narcissen, 
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood. 
 
Ik zegen je met groen van het gras, 
zodat je weet dat er grond onder je voeten is, 
een weg om te gaan. 
 
Ik zegen je met blauw van het water, 
om at te spoelen wat misgaat 
en waar je op stukloopt in het leven. 
 
Ik zegen je met paars, dat als een  
mantel van waardigheid om je heen geslagen licht. 
 
Ik zegen je met Gods licht, 
waarin alle kleuren samensmelten 
en wij thuiskomen in wie wij zijn. 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
 

 


