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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 84: 1 en 2 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof.  

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 704: 1 en 2 
1. Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 

2. Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 

Wetslezing 

Zingen  Lied 704: 3 
3. Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 

Voor de kinderen 

Lezen   Matteus 10: 16-23 
door Bruin Feijen 
Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een 
slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je 



voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij 
worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten 
overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af 
hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat mo-
ment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest 
van jullie Vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten 
doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen 
hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat 
omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze 
jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in 
elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn. 

Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden 

Zingen  Lied 362: 1 en 2 
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. 

Wegzending en zegen 

Zingen  Lied 416: 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.


