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Een teken  
van leven zijn  

door het donker heen   
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 Luisteren:  Hou vol, hou vast, Bløf 
https://youtu.be/cdoHN3zK7RI 
 
Ik zie ook wel in dat alles anders gaat dan hoe je het wilt, 
Of hoe je het had gedacht 
En ik begrijp ook best dat jij het niet meer weet hoe het nu is, 
Is niet wat jij verwachtte 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder 

Hou vol hou vast 
Er is altijd nog m'n arm die om je heen past 
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt 
Al is het maar voor even 

Het is geen geheim dat jij naar iedereen vooral naar zichzelf 
En niet naar een ander kijkt. 
En ik begrijp ook best dat dat natuurlijk lijkt als jij nu naar weet dat 
Veel meer kunt bereiken 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder 

Hou vol hou vast 
Er is altijd nog m'n arm die om je heen past 
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt 
Al is het maar voor even 

Hou vol hou vast 
Er is altijd nog m'n hand… 

https://youtu.be/cdoHN3zK7RI
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● Woord van welkom 

Leven naar Gods wil is niet enkel Hosanna, niet enkel de intocht in Jeruzalem. Het 
is ook een weg door het dal, of over de via dolorosa. Jezus’ weg van radicale liefde 
en zijn solidariteit met de armsten en minsten leidt ook tot tegenwerking en 
tegenstand. Dat zijn krachten van buitenaf die Jezus uit de weg willen ruimen, maar 
ook krachten van binnen uit in ieder mens die moeite heeft om zich volledig aan 
God te geven, om vol te houden de weg van God te gaan. 

Wat vraagt het van Jezus om teken van leven te zijn? Wat vraagt het van ons? Wat 
heb je nodig om dicht bij God te blijven? En dicht bij de minste? 

● Bemoediging: Heer open mijn lippen (gesproken of gezongen) 
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 Psalmengebed Psalm 36:6-10 

6HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 
tot in de wolken reikt uw trouw, 
7uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 
u, HEER, bent de redder van mens en dier. 
8Hoe kostbaar is uw liefde, God! 
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 
9zij laven zich aan de overvloed van uw huis, 
u lest hun dorst met een stroom van vreugden, 
10want bij u is de bron van het leven, 
door úw licht zien wij licht. 
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 Zingen:  Uw woord is een lamp voor mijn voet 
Liedverwijzing: Evangelische Liedbundel, lied 262 

 

 Bijbellezing:  Matteus 16: 21-26(27) 

21Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar 
Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de 
hogepriesters en de Schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de 
derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22Petrus nam hem terzijde en begon 
hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet 
gebeuren!’ 23Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter 
mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God 
wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
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24Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet 
zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 25Want ieder die zijn 
leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, 
zal het behouden.  

26Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij 
inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?  

27Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met 
de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.  

● Gedachte  

De lezingen vandaag laten zien hoe een mens of een volk de diepte van duisternis 
kan ervaren.  
Het volk staat voor de Rietzee en is bang. Ze zijn bevrijd en laten Egypte, het land 
van ellende achter zich. Maar als ze bij de zee komen zien ze geen doorgang. 
Ondertussen komt de Farao met zijn soldaten achter hen aan. Loopt hier het 
verhaal dood? Ze zien geen teken van leven. In plaats van te bidden tot God, 
richten ze zich tot Mozes, de man Gods. Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij zal 
moeten lijden en dat hij zal opstaan. Petrus is opstandig. Hij wil het lijden niet en 
zegt stellig: “Dat zal niet gebeuren”. Maar Jezus wijst Petrus terecht: “ieder die mij 
wil volgen moet zijn kruis op zich nemen. Wie zijn leven wil behouden zal het 
verliezen, maar wie het verliest omwille van mij zal het behouden”. 
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Het leven is voor Jezus sterk verbonden met het leven en het lijden van anderen. Je 
leeft niet voor jezelf, maar om een redding te zijn voor een ander. Om hen tot hulp of 
steun te zijn. 

Tegelijk heeft Jezus een sterk geloof en vertrouwen dat God de (hele) wereld in zijn 
hand heeft. God is de wees en weduwe, de arme en verdrukte nabij. Hij laat niet los 
wat zijn hand eens begonnen is. Hoop is voor Jezus verbonden met overgave aan 
die boodschap. Deze hoop zal niet sterven, maar altijd opstaan. Wie deze God nabij 
is zal altijd leven. 

 Zingen:  Wat zijn de goede vruchten 
Liedverwijzing: lied 1, 3, 4 

 
  

  



 

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 

 

4. Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de Messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 

 Bijbellezing:  Hebreeën 11: 23-27 

23Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden 
verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel 
van de koning. 24Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, 
aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. 25Liever werd hij 
even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de 
zonde; 26omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus 
hoger dan de schatten van Egypte. 27Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst 
voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. 
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● Gedachte  

Mozes loopt in zijn leven vooruit op wat er zal komen. De bevrijding van verdrukte 
mensen, de gerechtigheid. Een nieuwe wereld waar God in ons midden woont. 

Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, is het bewijs van 
gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn. Geloof is in het nu van alledag die 
nieuwe wereld, die God ons belooft zichtbaar houden, er voor leven. 

Als een stad op een berg, als een wenkend licht, als een vuurtoren die in het donker 
de schepen gidst naar de veilige haven, zo kunnen wij ook teken zijn van leven. Een 
teken van het nieuwe leven. Zo zijn zijn ook de profeten en heiligen getuigen 
geweest. 

 Zingen:  Wij zingen van de God van Mozes 
Liedverwijzing: Zingenderwijs 172, melodie ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’ 

 
1. Wij zingen van de God van Mozes 
Het baken in de zandwoestijn. 
Het wijst in wolk en vuur de wegen 
Naar land waar leven tof wil zijn. 
Zie-daar een oord van melk en honing, 
Het nieuwe Eden komt in zicht. 
Geloof en liefde vinden woning 
Er is weer hoop, er daagt weer licht. 

2. Wij zingen van de naam van Jezus 
Die mensen bijstaat in hun nood. 
Die instaat voor het recht van zwakken, 
Het moet bekopen met de dood. 
Hij wil ons zijn een weg tot leven 
En mens onder de mensen zijn. 
Zijn liefde heeft hij ons gegeven, 
Hij laat zich delen als brood en wijn. 
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2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 

o Stilte 

● Muzikaal moment 

● Voorbeden, 

 afgesloten met stil gebed en Onze Vader 

 Zingen:  Jezus, ga ons voor 
Liedverwijzing: lied 835 

 
 
 
 
 
 
 

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 
in eeuwigheid. Amen. 
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3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

 
4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 
● Heenzending en Zegen  

Wij mogen ons gedragen weten door de zegen van God 

● Zegen: 

Wees gedragen door de liefde van God, 
verbonden door haar blijvende trouw 
en gezegend met het licht van zijn ogen. 
Ontbreek elkaar niet 
dan zal zij ons niet ontbreken.  
AMEN 


