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Welkom en mededelingen 

 

Intochtlied 287: 1, 2 en 5 ( gezang 289 ) 

 
2 Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

 

5 Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

Moment van stilte 

 

Groet en drempelgebed 

v.: De Heer zij met u 

a.: OOK MET U ZIJ DE HEER 
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Drempelgebed 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

Wij zingen het kinderlied 

1 Wij gaan voor even uit elkaar 

en delen nu het Licht. 

Dat Licht vertelt ons iets van God 

op Hem zijn wij gericht 

2 Wij geven Gods verhalen door 

en wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld 

3 Straks zoeken wij elkaar weer op  

en elk heeft zijn verhaal.                  

Het licht verbindt ons met elkaar, 

het is voor allemaal! 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied 103c : 1, 2 en 3  (gezang 460 ) 
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2 Loof Hem als uw vaderen deden, 

eigen u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Loof uw Vader, loof uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

 

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 

die het licht is in de nacht. 

 

- Muzikaal intermezzo - 

Excelsior speelt: Eventide Fall 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

1ste Lezing: Exodus 2 : 23-25  

 

Zingen: psalm 81 : 1, 2 4 en 9 

 
 

2 Laat de harpen slaan, 

klinken de trompetten. 

Vier bij volle maan 

met muziek en mond 

een hernieuwd verbond 

volgens oude wetten. 
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4 God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is ’t en recht 

nu en te allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 

 

9 Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. 

Al wat u ontbreekt, 

al waar gij om smeekt 

geef Ik overvloedig. 

 

 

2de lezing: Matteüs 5 : 1-12 

 

Zingen: Lied 885 : 1 en 2 ( Groot is uw trouw o Heer ) 
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2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

refrein 

 

Overweging 

 

Zingen: Lied 756: 1, 2, 3 en 6  ( gezang 294 ) 

 
2 Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 

waar liefde en lofgezang 

verdrijven leed en dood? 

 

3 Dat land, het ons vanouds 

vertrouwde Kanaän, 

waar God zijn stad herbouwt; 

Sion, waar zijt ge dan? 

 

6 Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 

Op U staat onze hoop 

die onze herder zijt! 

 

De kinderen komen terug 
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Gaven en Gebeden 

1ste Collecte: Diaconie 

2de  Collecte: Kerk 

 

Tijdens de collecte is er een muzikaal intermezzo van 

Excelsior: Consolation 

 

Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Amen 

 

Zingen: Slotlied 315 : 1, 2 en 3 ( gezang 330 ) 
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2 En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 

3 Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 

’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

Woorden van zegen 

 

Toegift Excelsior: I'dont know 

 

 
 

 

 

 

 

 


