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Welkom en mededelingen 

Zingen lied 868: 1 (lof zij de Heer) 
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

Aansteken Paaskaars 

Bemoediging en groet 

Zingen lied 868: 2 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

Gebed, afgewisseld met refrein van lied 293 (hoor mijn stem Heer) 
Hoor mijn stem, Heer, hoor mij roepen: 
Heer, ontferm U, geef mij antwoord! 

Zingen lied 315: 1, 2 (heb dank o God van alle leven) 
1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 

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. 

Schriftlezing: Exodus 19:1-11 
In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, 
kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in 
de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de 
berg. Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen 
het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: “Jullie hebben gezien hoe ik ben 
opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij 
heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, 
zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele 
aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze 
woorden aan de Israëlieten over.’ Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en 



deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde 
als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes bracht het 
antwoord van het volk aan de HEER over, waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom naar 
je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen 
ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’ Toen Mozes de HEER vertelde wat het volk had 
geantwoord, zei de HEER hem ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich 
vandaag en morgen heiligen, en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de 
derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de ogen van heel het 
volk neerdalen op de Sinai.  

Zingen lied 362 (Hij die gesproken heeft) 
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

Overdenking 

Muziek 

Gebeden 

Zingen lied 370 (Vader die woont in hemels licht) 
1. Vader, die woont in hemels licht, – 
uw rijk geeft liefde een gezicht 
uw naam is waard de hoogste eer! 
Wij bidden om een ommekeer: 
wek doden op, maak armen rijk, 
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

2. Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 

3. Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer 
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid. 

Zegen


