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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 62: 1 en 5 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 885 
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

Lezen   Ezra 1 
door Marjanne vd Mheen 

Muziek  Lied 126a   
Refrein 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 



1. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. refrein 

2. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. refrein 

3. Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. refrein 

Lezen   Ezra 3: 1-6 

Overdenking 

Orgelspel  

Gebeden 

Zingen  Lied 905: 1, 3 en 4 
1. Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

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. 


