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3e zondag van Pasen 

5 mei 2019 

Thema: In vrijheid kiezen 

Oefenen  Lied 311 (zie verderop in liturgie) 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 95: 1 en 3  
1. Steek nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Kom voor zijn aanschijn met verblijden. 
Breng Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Vier Hem, de koning der getijden. 

3. Kom, werpen wij ons voor de Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 1010: 1, 3 en 4 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

Wetslezing  10 geboden, hertaling Karel Eykman 



Gesprek met de kinderen 
Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar 
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.  

Kinderen gaan naar Kinderkerk 

Lezen   Exodus 20: 1-21 
door Mieke Wijnolts 

Zingen  Lied 311 
   Melodie A: vrouwen; Melodie B: mannen 
A 1. Wij kiezen voor de vrijheid 
die God ons heeft beloofd: 
Hij heeft de boze goden 
van al hun macht beroofd. 

B 2. Weg met de stomme beelden, 
die maken God te klein: 
Hij zal ons zelf vertellen 
wie Hij voor ons wil zijn. 

A+B 3. En Hij heeft ook gegeven 
dat je Hem noemen mag: 
maak dan jezelf niet groter 
met Gods naam als je vlag. 

A 4. En neem voluit de vrijheid, 
één dag van feestelijkheid, 
om opgewekt te vieren 
dat God ons heeft bevrijd. 

B 5. Hoor ook naar de verhalen 
van wie zijn voorgegaan: 
want God, de God van gist'ren 
is met ons doorgegaan. 

A+B 6. Geef ruimte aan je naaste, 
geschapen naar Gods beeld: 
want alle mensen heeft Hij 
zijn leven meegedeeld. 

A 7. Blijf met elkaar verbonden 
als mens, als man of vrouw: 
zo is tot in de diepte 
ook God zijn liefde trouw. 

B 8. Wil zó ruimhartig delen 
dat niemand stelen moet: 
God liet ons samen wonen 
in ’t land van overvloed. 

A+B 9. En breek niet met je woorden 
een anders leven stuk: 
want God sprak tot ons allen 
het woord van ons geluk. 

A+B 10. Gun dan elkaar het goede, 
zo is het ons gegund: 
je leven is pas leven 
als je ook geven kunt. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Afscheid van Alex Beldman als jeugdouderling   

In memoriam Marten Smeijers 
Zingen  Vaste Rots van mijn behoud  



Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte  Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 

Slotlied   Lied 1014: 1, 2 en 5  
1. Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 

2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

Wegzending en zegen 

Zingen  Wilhelmus - Lied 708: 1 en 6 
1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 


