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Welkom en mededelingen 

Zingen psalm 65: 1 en 6 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

6. Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond. 

Bemoediging en groet 
Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  lied  1005 : 1,2 en 4,5 
1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Lezing Psalm 96  
Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. 
Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. 
Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. 
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Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden. 
De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de HEER: hij heeft de hemel 
gemaakt. 
Glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister vullen zijn heiligdom. 
Erken de HEER, stammen en volken, erken de HEER, zijn majesteit en macht, 
Erken de HEER, de majesteit van zijn naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen. 
Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als hij verschijnt. 
Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. 
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’  
Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. 
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laten alle bomen jubelen 
voor de HEER, want hij is in aantocht, in aantocht is hij als rechter van de aarde. 
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord. 

Zingen ( Ionabundel lied 7, melodie: lied 268 ) 
Wonderwereld vol geheimen, schepping van God, 
al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg: 
vormen, kleuren, klank te over, 
tastbaar weefsel, veelbelovend, 
alles wat ons hart verovert –  
schepping van God. 

Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst; 
elke stam en taal en natie: hemelse kunst. 
Jij, voor het geluk geboren, 
jij, in zielloos werk verloren  
jij, die bouwt de hoogste toren, 
leeft van Gods gunst. 

Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd, 
elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid? 
Hoe bewaar ik alle dagen 
eerbied voor uw aardse gaven, 
hoe kan ik uw hart behagen,  Heer, voor altijd? 

Verkondiging 

Muziek 

Gebeden 

Zingen lied 978 : 1 en 4 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Zegen  

Zingen lied 416: 4 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.


