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Paaskaars brandt 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 89: 3 en 5 
3. Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in ’t licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 

5. Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein, 
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 
Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden, 
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 
De wereld is van U, de wind en de getijden, 
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 

Bemoediging en Groet 

Zingen  Klein Gloria (Lied 195) 
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 

Verootmoediginsgebed 

Zingen  Lied 834 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

Leefregel  Micha 6: 8 



Muziek   Lied 992  
1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen 
en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 

3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 

4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Micha 7: 1-10 
door Annelie Weedage 
Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk: geen volle 
druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht. Zij die trouw 
waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed 
belust, iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor geld 
stellen leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten 
zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. De 
deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. 
De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in 
beroering! Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in 
je armen ligt. De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de 
schoondochter tegen haar schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden. Maar ik, ik blijf 
uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij 
horen, mijn God. 
Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. 
Al ben ik gevallen, ik sta op, 
al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht. 
De toorn van de HEER zal ik dragen 
– ik weet, ik heb tegen hem gezondigd – 
tot hij voor mij heeft gepleit, 
mij recht heeft verschaft. 
Hij zal me naar het licht voeren 
en ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen. 
Zij die me haat zal het zien en beschaamd zijn, 
zij die me vroeg: ‘Waar is hij dan, de HEER, je God?’ 
Ik zal toekijken en genieten 
wanneer ze als straatvuil vertrapt wordt. 

Zingen  Lied 326: 1 en 2 
1. Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 

2. Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

Lezen   Johannes 1: 1-5 
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in 
het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 



Zingen  Lied 326: 4 en 5  
4. Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

5. Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  Lied 445 : 3 en 4 
3. Hoevele zwarte nachten 
van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 
op deze donkere aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan ’t einde van de nacht. 

4. God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
Gebeden 

Zingen  Psalm 25: 10 
10. Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t’allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

Wegzending en zegen 


