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Welkom en mededelingen 

Zingen  Lied 216 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 1008 
1. Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

2. Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

Lezen   Micha 4: 1-7 
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER 
rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. 
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. 



Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,  
geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom,  
door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 
Laat andere volken hun eigen goden volgen – 
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd. 
Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de kreupelen verzamelen, 
de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. 
De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen maak ik een groot volk, 
en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. 

Overdenking 

Muziek 

Gebeden 

Zingen  Zegenbede  
   A.C. Bronswijk - mel. ‘Be still my soul’ uit ‘Finlandia’   
God zegene 
de mond en alle woorden, 
die zijn gesproken op de weg met Hem. 
Dat steeds de taal van liefde zich laat horen 
en ieder woord de tolk wordt van zijn stem. (2x) 

God zegene 
de hand en alle daden, 
waarmee zijn schepping verder wordt gebouwd. 
Wees als het zaaigoed op de wereldakker, 
dat, uitgestrooid, de vast grond vertrouwt. (2x) 

God zegene 
de blik en alle ogen, 
die uitzien naar het koninkrijk van licht, 
de toekomst van de wereld van Gods dromen, 
die zich op vrede en verzoening richt. (2x) 

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. 


