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Als je geen teken van leven ziet 
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 Luisteren:  BrokEn Coldplay 
Liedverwijzing:  https://youtu.be/8OgVs4N1Mkk 
 

 
Lord, when I'm broken (when I'm broken) 

I'm in need (I'm in need) 
I feel that ocean (feel that ocean) 
Swallowing me (swallowing me) 

Head is hanging (head is hanging) 
So sorry for me (so sorry for me) 

Oh Lord, come shine your light on me 
(shine your light on me) 

 
On that morning (on that morning) 
Scared and blue (scared and blue) 

When I'm hungry (when I'm hungry) 
Thirsty too (thirsty too) 

Send this raindrop (send this raindrop) 
Down to the sea (down to the sea) 

Oh Lord, come shine your light on me 
(shine your light on me) 

 
Oh, shine your light (oh, shine your light) 

Oh, shine a light (oh, shine your light) 
Then I know that in the darkness I'm 

alright (I'm alright) 
See there's no sun rising, but inside I'm 

free 
'Cause the Lord will shine a light for me 

(shine your light on me) 
Oh, the Lord will shine a light on me 

(shine your light on me) 
 

Sing it now (hmm hmm, hmm hmm, hmm  

God, als ik stuk zit 
In diepe nood 
Golven aan zorgen 
Overspoelen mij 
Het hoofd gebogen 
Heb medelijden 
Oh, God schijnt uw licht op mij 
 
 
Al kleurt mij hemel 
Van zorgen zwart 
Ik honger naar eten 
En ik heb dorst 
Een regen druppel 
op weg naar de zee 
O God schijnt uw licht op mij 
 
 
O schijn uw licht op mij 
Dan weet ik in het duister 
Dat u bij me bent 
Als komt er geen zon op 
Van binnen ben ik vrij 
 
Want God schijnt zijn licht op mij 
 
Oh, God schijnt zijn licht op mij 
 

● Woord van welkom 

Nog maar kort geleden werd Jezus als een koning binnengehaald in 
Jeruzalem. Iedereen was vrolijk. Ze juichten, legden hun mantels op de weg, 
ze lachten. Daar kwam de koning op een ezel. Niet hoog verheven te paard , 
maar op gelijke hoogte met het volk. Het was een intocht alsof de hele wereld 
omgekeerd zal worden. 
Maar daarna werd het stil. De mensen zijn afgedropen. En het feestgedruis 
heeft plaats gemaakt voor de bittere werkelijkheid. Het is stil op straat. Het is 
donker. Zoals het in ieder mensenleven donker en stil kan worden. We zien 
dan de tekens van leven, die God ons geeft, moeilijk of niet. Maar we 
verlangen er wel naar. Er rest niets dan te bidden om een teken van leven. 

https://youtu.be/8OgVs4N1Mkk
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● Bemoediging: Heer open mijn lippen (gesproken of gezongen) 

 
 Psalmengebed Psalm 51: 12-17 

12Schep, o God, een zuiver hart in mij, 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
13verban mij niet uit uw nabijheid, 
neem uw heilige geest niet van mij weg. 
14Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, 
de kracht van een sterke geest. 
15Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, 
en zullen zondaars terugkeren tot u. 
16U bent de God die mij redt, 
bevrijd mij, God, van de dreigende dood, 
en ik zal juichen om uw gerechtigheid. 
17Ontsluit mijn lippen, Heer, 
en mijn mond zal uw lof verkondigen. 

 
 Zingen:  Houdt mij in leven 

Liedverwijzing: lied 25b refrein 

 
 

  Bijbellezing:  Exodus 14:1-14 

1De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en 
hun kamp opslaan voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en de zee; jullie moeten je 
kamp recht tegenover Baäl-Sefon opslaan, vlak bij de zee. 3De farao zal 
denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen 
komen. 4Ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie 
achtervolgt, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger 
ten val te brengen. Dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de HEER ben.’ 
De Israëlieten gehoorzaamden. 
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5Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk 
gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. ‘Hoe konden we Israël 
zomaar laten vertrekken!’ zeiden ze. ‘Nu zijn we onze slaven kwijt.’ 6De farao 
liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. 7Hij nam de 
zeshonderd beste wagens van Egypte mee, en ook alle andere, stuk voor 
stuk bemand met officieren. 8De HEER zorgde ervoor dat de farao, de koning 
van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten 
inzette, die onbevreesd vertrokken waren. 

9-10De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, 
waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, 
tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al 
zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en 
riepen ze de HEER luidkeels om hulp. 11Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er 
soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn 
te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte 
weggehaald? 12Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, 
laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog 
beter dan om te komen in de woestijn”?’ 13Maar Mozes antwoordde het volk: 
‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor 
u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna 
nooit meer terugzien. 14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te 
doen.’ 
 
● 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. 
 
 Zingen:  De toekomst is al gaande 

Liedverwijzing: Lied 605 
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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. 

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. 

  Bijbellezing:  Mattheüs 26: 36 – 46 Jezus in de hof van 
Getsemané 

36Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane 
genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37Hij nam 
Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd 
en angstig voelde worden, 38zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; 
blijf hier met mij waken.’ 39Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad 
diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan 
mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het 
wilt.’ 40Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei 
tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41Blijf wakker 
en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 
lichaam is zwak.’ 42Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, 
als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit 
drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43Toen hij terugkwam, zag hij 
dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. 44Hij liet 
hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde 
woorden als daarvoor. 45Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: 
‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het 
ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan 
zondaars. 46Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’ 
 
● Gedachte  

Jezus bidt in doodsangst. Hij ziet het gevaar naderen, dat hij gevangen wordt, 
dat hij zal moeten lijden. Hij is bang. Hij bidt tot zijn Vader of er geen andere 
mogelijkheid is, of de beker aan hem voorbij kan gaan. Heeft Jezus zicht op 
Gods nieuwe wereld? Of is hij het zicht verloren? Toch blijft in alles de 
verbondenheid van Jezus en zijn Vader. Jezus zal God niet los laten. En hij 
vertrouwt zich op leven en dood aan God toe. Want God laat niet los wat zijn 
hand eens begon.  Jezus bidt: Laat niet mijn wil maar uw wil gebeuren. 
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 Zingen:  Als alles duister is 
Liedverwijzing: 598 

 

o Stilte 

● Muzikaal moment 

● Voorbeden, afgesloten met stil gebed en 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 
in eeuwigheid. Amen. 

 Zingen:  Jezus meester aller dingen 
Liedverwijzing: lied 352 
 

 
 

2. Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
 
3. Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
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4. Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
 

6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 

● 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 

 


