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VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst   
 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

 
DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm  psalm 116: 1 en 2 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel  
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,  
heb ik de naam de Heren aangeroepen  
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 
 

 
 
moment van stilte 
 

groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 

bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

drempelgebed 
 

vervolg psalm 116: 3 en 4 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,  

Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,  
Mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren  
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren,  
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 



 
 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 

kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij zijn 

Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! (de melodie staat in de standaard liturgie) 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
Gloria lied 30: 1, 2 en 5 

1. Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd, 
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
Mijn God, om hulp riep ik U aan, 
en schonk mij dit nieuw bestaan! 
Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
werd tot een schaduw die voorbijging. 
 

2. Hef tot zijn eer een lofzang aan,  
gij die de Heer zijt toegedaan. 
Zijn gramschap duurt een kleine tijd,  
een leven van goedgunstigheid. 
Die wenend ’s nachts is neergezegen  
gaat met gejuich het zonlicht tegen. 
 

5. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei  
veranderd in een blijde rei! 
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan,  
uw vreugdekleed deel Gij mij aan,  
dat ik zou zingen tot uw ere  
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 

 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

schriftlezing Zacharia 12: 10 en Johannes 19 t/m 31 
 
zingen lied 633 
 
 
schriftlezing Openbaring 5: 6 t/m 14 
 

zingen lied 302: 1, 3 en 4 
1. God in den hoog’ alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weer gebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 



3. O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
 

4. O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood,  
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 

 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen lied 636: 1 en 2 
1. Liefde is licht, opnieuw geboren, 

wakker uit nacht en eenzaamheid; 
liefde wil strelen, niet verstoren 
hunkering naar geborgenheid. 
Liefde heeft handen, ogen, oren 
zo open als de dageraad: 
liefde heeft nooit de hoop verloren 
liefde leeft langer dan de haat. 
 

2. Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 
biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 
Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 
blust, door de vijand te beminnen, 
haarden van hoog oplaaiend vuur. 
 

 
 

– de gemeente gaat staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
  



 
 

zingen lied 636: 3 
3. Liefde is licht, uit Hem geboren 

die zelf de bron van liefde is; 
Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijft zijn geschiedenis. 
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
weg boze dromen – wees gerust! 
Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 

 
 

– de gemeente gaat zitten  – 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
 UW KONINKRIJK KOME 
 UW WIL GESCHIEDE 
 OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
 ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 
 EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
 MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 
 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
 EN DE KRACHT 
 EN DE HEERLIJKHEID 
 IN EEUWIGHEID 
 AMEN 
 

 
 
mededelingen en collectedoelen 
 

 eerste collecte: Bloemenfonds 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

 
slotlied lied 655 

1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wond’ren om u heen. 
 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 
 



 
 

3. Een lied van uw verwondering  
dat nog uw naam niet onderging,  
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 

4. De hand van God doet in de tijd  
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heil'ge tekens te verstaan. 
 

5. Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
g: AMEN  
 
orgelspel 


