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Welkom en mededelingen
Zingen
Psalm 19: 1 en 2
1. De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
De nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
koor toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

2. God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt
roept hij de nieuwe morgen;
Hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

Bemoediging en Groet
Aansteken Paaskaars
Openingsgebed
Zingen
Lied 705
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!
Lezen
Handelingen 3: 1-16
door Annelie Weedage
Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar
de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte
verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die
de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en
Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik
op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ De bedelaar keek naar hen op, in de

verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel
heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem
bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten
en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de
tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem
lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de
tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was
gebeurd.
De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte
stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat
zag, richtte hij het woord tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom
staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man
weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en
de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer
heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus
bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat
aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst
hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen
wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor
u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid
van u allen gezond gemaakt.
Overdenking
Muziek
Zo zingt mijn ziel - Kerken zingen samen
Heer, ik ben zo moe, de wereld draait maar door.
Kom toch naar mij toe. Geef mij nieuwe hoop.
Aan het einde van mijn kracht, U draagt mij.
Als ik geen lied vinden kan, U draagt mij.
En als ik vergeefs naar woorden zoek,
geeft U mij opnieuw een lied. Heer, ik zing voor U.
Zo zingt mijn ziel, zo zingt mijn ziel,
hoe groot Uw liefde is, hoe groot Uw liefde is.
Zo zingt mijn ziel.
Heer, mijn hart voelt zwaar: Wat heeft het nog voor zin?
Maak uw woorden waar. Geef een nieuw begin.
Als ik niet meer vechten kan, U draagt mij.
Als het leven bijt en brandt, U draagt mij.
En als voor u zingen zinloos lijkt,
geeft U mij opnieuw een lied. Heer, ik zing voor U.
Zo zingt mijn ziel, zo zingt mijn ziel,
hoe groot Uw liefde is, hoe groot Uw liefde is.
Dan zingt mijn ziel tot U, O, Heer, mijn God.
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.
In memoriam

Gerrie van den Brink en Cees Weedage

Zingen
Lied 416: 1 en 2
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Gebeden
Kinderen komen terug uit Kinderkerk
Gesprek met de kinderen
Zingen
Lied 704
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.
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.
Wegzending en zegen

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.

