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e
 zondag van Pasen,  

  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  
NLB 66: 3 en 5 
3 Doe onze God uw loflied horen, 
   gij volken, zing alom op aard, 
   loof Hem door wie wij zijn herboren, 
   die ons voor wankelen heeft bewaard. 
   Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
   zoals men erts tot zilver smelt. 
   Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
   gelouterd voor uw ogen stelt. 
  
5 Ik kom met gaven in mijn handen. 
   Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
   en brengt U, Heer, de offeranden, 
   U in benauwdheid toegezegd. 
   Brandoffers wil ik U bereiden 
   en zoete geuren op doen gaan. 
   Ik wil U heel mijn leven wijden: 
   aanvaard het, neem mijn offer aan. 
  
Votum en groet  
V.  De Heer zij met u 
G.  Ook met u zij de Heer! 
V.  Onze hulp is in de naam van de Here God 
G.  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V.  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G.  En niet laat varen het werk van zijn handen 
 V.  Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
G.  AMEN               
      (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding 
  
Zingen:  ELb 302: 1, 2, 3, 4 
1 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. 
   Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. 
  
2 Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, 
   nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 
  
3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. 
   O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn. 
  
4 Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. 
   U leeft en U verhoort mijn bede tot U. 
  
Gebed 
  



Glorialied: ELB.343: 1, 2, 3, 4  
1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
   die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
   Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
   tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
  
2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
   zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
   wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
   en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
  
3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
   U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
   U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
   leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
  
4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
   dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
   Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
   Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
  
Voorganger leest uit Psalm 27:7-8-13 
  
Gebed om de Geest: NLB 695: 1, 2, 3, 4, 5 
1 Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, 
   wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht. 
  
2 Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind. 
   Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind. 
  
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand. 
  
4 Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan, 
   die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan. 
  
5 Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht! 
   Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht! 
  
Schriftlezing: Johannes 2: 23-3:13 
  
Zingen: LBgz 170: 1, 2 
1 Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
   komend langs velerlei wegen. 
   Oudren gaan rustig wel bereid 
   jongeren aarzlend U tegen. 
   Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
   eens vindt Ge_ons moe en zonder kracht, 
   hunkerend naar uwe zegen. 
  
2 Arts aller zielen, 't is genoeg, 
   als Gij ons neemt in uw hoede. 
   Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
   laat ons niet hooploos verbloeden. 
   Spreek slechts één woord, één woord met macht, 
   dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
   Spreek, dan keert alles ten goede. 
  
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 18-23, 25b (Bijbel in gewone taal) 
 



Zingen: NLB 641: 1, 2 
1 Jezus leeft en ik met Hem! 
   Dood, waar is uw schrik gebleven? 
   Hem behoor ik en zijn stem 
   roept ook mij straks tot het leven, 
   opdat ik zijn licht aanschouw, - 
   dit is al waar ik op bouw. 
  
2 Jezus leeft! Hem is het rijk 
   over al wat is gegeven. 
   En ik zal, aan Hem gelijk, 
   eeuwig heersen, eeuwig leven. 
   God blijft zijn beloften trouw, - 
   dit is al waar ik op bouw. 
  
Preek 
  
Stilte 
  
Zingen NLB 939 
1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, 
   stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
   Door golven heen, door storm en nacht 
   leid mij uw hand. U blijft nabij. 
   Uw vrede diep, uw liefde groot 
   verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
   Mijn vaste rots, mijn fundament,  
   U bent de grond waarop ik sta.  
  
2 U werd een mens, U daalde neer 
   in onze pijn en schuld en strijd. 
   U droeg de last, verrezen Heer 
   die ons van elke vloek bevrijdt: 
   U sloeg de zonden aan het kruis 
   en brengt ons bij de Vader thuis; 
   want door uw bloed, uw levenskracht 
   komen wij vrij voor God te staan. 
   
3 Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
  
Gebeden 
  
Collecte 
De 1e collecte is voor de Diaconie, de 2e voor PGE-Jeugdwerk 
  
Slotlied: NLB 968: 2,3,5  
2 Door God bijeen vergaderd, 
   één volk dat Hem behoort, 
   als kinderen van één Vader; 
   één doop, één Geest, één woord. 
   Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. 
   Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs. 
  



3 Al heeft men haar geteisterd, 
   al wordt zij onderdrukt, 
   door dwalingen verbijsterd, 
   door strijd uiteengerukt, 
   de stem der martelaren roept uit: o Heer, hoe lang? 
   De nacht is vol gevaren, de morgen vol gezang. 
  
5 Met God zijn wij verbonden, 
   met Vader, Zoon en Geest, 
   met alwie overwonnen, 
   alwie zijn trouw geweest. 
   Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd 
   de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid. 

Zegen  Gemeente zingt:  Amen, amen. 
  
 
 


