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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 93: 1 en 4 
1. De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Gebed om ontferming 
afgewisseld met  Lied 301a 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Zingen  Lied 985: 1 en 3 
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 

3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

Voor de kinderen 

Lezen   Micha 6: 1-8 
door Pieter Pols 
Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heu-
vels getuige zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, hoor toe, onwrikbare 
fundamenten van de aarde. De HEER heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Israël aan: 
‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! Ik heb je 
weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor 
te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bi-
leam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim 



en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’ ‘Wat kan ik de HEER aan-
bieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met 
brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met dui-
zenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven 
voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ Er is jou, 
mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te 
doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. 

Overdenking 

Muziek  
door Anna Sysling 

Gebeden   

Zingen  Lied 1005: 1, 2 en 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. 

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. 

Wegzending en 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. 


