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Welkom en mededelingen 

Zingen Psalm 134  
1. Gij dienaars aan den Heer gewijd 
zegen zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegen zijn naam ook in de nacht. 

2. Die in het huis des Heren zijt 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem 

3. Uit Sion, aan den Heer gewijd 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep.  

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Gebed om ontferming 

Muziek Lied 975   
door Charly Luske 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het Heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus´ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

Sterke vrouwen rond Paulus 
Febe  Romeinen 16: 1 en 2 
Lydia  Handelingen 16: 11-15 
Priscilla Handelingen 18: 1-3; 18-21; 24-26 



Zingen Lied 936  
1. Luister naar de wind 
die een lied van liefde zingt 
Kom zoals je bent 
met je treurend hart mijn kind 
En Ik zal jou verlossen 
dat je vrede vindt 

2. Houd je vast aan mij 
als je eenzaam bent en klein 
En wees niet bezorgd 
Ik zal altijd bij je zijn 
Ik geef je overwinning 
over dood en pijn 

3. Jezus U bent Heer 
en ik ben uw zwakke kind 
Maar U geeft mij kracht 
als de vijand mij weer vindt 
O bron van eeuwig leven 
U die mij bemint 

Sterke vrouwen in Papoea 

Gebed uit West-Papoea 

Gebeden 

Zingen Lied 912: 1, 2, 4 en 6  
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand.  

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk 

Wegzending en zegen 


