
 
ORDE VAN DIENST 
3e zondag na Pasen 

26 april 2020 

Voorganger: ds. Alexander Veerman 
Ambtsdrager / lector: Petra Baars 
Organist: Chris van Os 
Zang: Umami 

Orgelspel  

Welkom en mededelingen 

Zingen  Heer, U bent altijd bij mij - Opwekking 518 
Heer, U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend. 
En waar ik ook naartoe zou gaan, ik weet dat U daar bent. 
 
Refrein 
Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, 
en U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen. 
Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, 
en U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen. 
Elke dag. 
 
Heer U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot 
ben ik door U geweven, U bent oneindig groot! 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat u mijn leven kent. 
En wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent! 
Refrein 
 
Aansteken Paaskaars 

Bemoediging en groet 

Openingsgebed  

Gesprek met de kinderen 

Zingen  God van Licht - Opwekking 807  
In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee (2x) 

In mijn onrust neemt U mijn hand; in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 



Leid mij door het donker veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 

Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
Refrein 

U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. (4x) 
Refrein 

Lezen   Johannes 20, 19-29     

Overdenking  

Orgelspel  

Gebeden  
Onze Vader   Opwekking 436 

Zingen  Lied 657: 1 en 4  
1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

Wegzending en zegen  
We beantwoorden de zegen met 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. 


