
Begroeting  
 

Onder elk dak  
kan God wonen: 
niet alleen het dak van een kerk, 
ook onder de daken van huizen 
waar mensen wonen 
met hun onzekerheid, 
hun zorgen voor elkaar, 
hun hopen op een andere tijd, 
hun verlangen naar het voorjaar, 
hun wachten op God. 
 
Zomaar een dak boven úw hoofd: 
dit wordt meer en zelfs bijzonder 
als het onderdak biedt aan God  
op de plek waar u nu bent. 
Wees welkom in dit ochtenduur 
en laat er onder het dak 
van uw hart 
ruimte zijn voor Gods aanwezigheid. 

 
 
LIED 276 ZOMAAR EEN DAK BOVEN WAT HOOFDEN 
https://www.youtube.com/watch?v=9CkP9OTrEBI 
 
 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
 deur die naar stilte open staat. 
 Muren van huid, ramen van ogen, 
 speurend naar hoop en dageraad. 
 Huis dat een levend lichaam wordt 
 als wij er binnengaan 
 om recht voor God te staan. 
 
 Woorden van ver, vallende sterren, 
 vonken verleden hier gezaaid. 
 Namen voor Hem, dromen, signalen 
 diep uit de wereld aangewaaid. 
 Monden van aarde horen en zien, 
 Onthouden, spreken voort 
 Gods vrij en lichtend woord. 
 
 Tafel van Een, brood om te weten 
 dat wij elkaar gegeven zijn. 
 Wonder van God, mensen in vrede, 
 oud en vergeten nieuw geheim. 
 Breken en delen, zijn wat niet kan, 
 doen wat ondenkbaar is, 
 dood en verrijzenis. 
 
 



Lezing: Johannes 20: 19 - 21 
 

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen 
bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren 
voor de Joden. 
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 
Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De 
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 
Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft 
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’. 
 
 

CELTIC PEACE PRAYER 
https://www.youtube.com/watch?v=Eve2y-P-Zjk&list=RDEve2y-P-Zjk&start_radio=1 
 

Diepe vrede van de stromende golf voor jou. 
Diepe rust van de stromende lucht voor jou. 
Diepe vrede van de stille aarde voor jou. 
Diepe vrede van de stralende sterren voor jou. 
Diepe rust van de zachte nacht voor jou. 
Maan en sterren gieten hun helende licht op je. 
Diepe vrede van Christus, 
van Christus het licht van de wereld voor jou. 
Diepe vrede van Christus voor jou. 

 
 
Overdenking  
 
 
LIED 636 LIEFDE IS LICHT, OPNIEUW GEBOREN 
https://www.youtube.com/watch?v=OvP21hlBw8E 
 
1 Liefde is licht, opnieuw geboren, 
 wakker uit nacht en eenzaamheid;  
 liefde wil strelen niet verstoren 
 hunkering naar geborgenheid. 
 Liefde heeft handen, ogen, oren 
 zo open als de dageraad: 
 liefde heeft nooit de hoop verloren – 
 liefde leeft langer dan de haat. 
 
2 Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
 komt door gesloten deuren heen, 
 biedt aan de woede beide wangen, 
 breekt harten harder dan een steen. 
 Liefde kan legers overwinnen, 
 springt hoger dan de hoogste muur, 
 blust, door de vijand te beminnen, 
 haarden van hoog oplaaiend vuur. 
 
3 Liefde is licht, uit Hem geboren 
 die zelf de bron van liefde is; 
 Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
 Pasen schrijft zijn geschiedenis. 



 Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
 weg boze dromen – wees gerust! 
 Boven mij gaat de hemel open: 
 Gods liefde die ons wakker kust. 
 
 
Gebed  
 
 
LIED 275 HEER ONZE HEER HOE ZIJT GIJ AANWEZIG + AFBEELDINGEN 
https://www.youtube.com/watch?v=r771fCyNbXs 
 
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 en hoe onzegbaar ons nabij. 
 Gij zijt gestadig met ons bezig, 
 onder uw vleugels rusten wij. 
 
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
 niet hoog en breed van ons vandaan. 
 Gij zijt zo menselijk in ons midden 
 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
 en niemand heeft U ooit gezien. 
 Maar wij vermoeden en geloven 
 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
4 Gij zijt in alles diep verscholen, 
 in al wat leeft en zich ontvouwt. 
 Maar in de mensen wilt Gij wonen 
 met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 waar ook ter wereld mensen zijn. 
 Blijf zo genadig met ons bezig, 
 tot wij in U volkomen zijn. 
  
 
Zegenbede  
 

Wees gezegend 
in de ruimte van je huis, 
meestal alleen met jezelf. 

 
Wees gezegend: 
door een klein contact 
kan God je hart verwarmen. 

 
Wees gezegend:  
je bent bereikbaar 
voor het licht van Christus. 

 
 


