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Bij illustratie op de voorkant: Er staat in het Urdu: (fonetisch) Ghoedawand 

kee hazoer gaow = ‘Zing in de tegenwoordigheid van de Heer’. 
 
 

Intrede 

 

Muziek bij binnenkomst  

Preludium in d-moll BuxWV 140 van D. Buxtehude 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling  improvisatie  
 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 

- wij gaan staan - 
 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Gebed van toenadering  
 

Eerste lied    280 1, 2, 6 en 7 
 

- wij gaan zitten - 
 

Gesproken Kyrie 
 

Gloria lied 305 
 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 

 

De heilige Schrift 
 

 

Maureen vertelt ons van de kerk in Pakistan 
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Lied: Wil je opstaan en mij volgen 

 

 
tekst: John L. Bell en Graham Maule (ned. tekst Gert Lubberts) 

melodie: Schotse volksmelodie 

 

Tweede lezing Johannes 13: 31-35 

 

Acclamatie op de lezingen in canon 

Woorden van leven, een weg om te gaan, 

Jezus Messias. Lied 339 g 

 

 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied  320 

   

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 

Collecten:  De 1e rondgang is voor de diaconale zondag. Zending: 

versterk de kerk in Pakistan 

  De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk 

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Muziek   Improvisatie afgesloten met 

 

Lied  Wij delen geloof 

 
tekst: Martijn Buwalda 

melodie: Anders Ruuth (oorspronkelijk La Paz del Señor uit Hoop van alle volken) 

 

Gebeden 
 

Gebed over de gaven 
 

Voorbede 
 

na iedere intentie 
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v: daarom bidden, daarom zingen wij: 

Houd ons in leven, wees onze redding. DB-LG nr. 75 

 

 
 

Stil gebed  

 

Onze vader in zowel het Nederlands als het Urdu (fonetisch) 

 

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 

 

 

 

Ei hamare Baap 

Tu dzjo asmaan par he 

Tera Naam paak mana dza-e 

Teri baadshahi aa-e 

Teri marzi dzeisee asmaan par 

poeri hoti he, zamin par bhi ho 

Hamari rooz ki roti aadz 

hamee dee 

Hamaree qasoeron ko moe-aaf 

kar, 

Kih ham bhi apne qasoerwaron 

ko moe-aaf kartee hain 

Hamee aazmaaiz mee na 

parhne dee 

Balkih boeraai see badsja 

Kioenkih badshahi, qoedrat 

aor dzelaal 

Hameesha tere hi he.AMEN 
 

 

Zending en zegen 

 
- wij gaan staan - 

 
Slotlied 657  

 
 

Zegen 
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allen:  Amen Lied 429 c 

 

 

 

 

Postludium  Fuga in a-moll BWV 543 van J.S. Bach 

 

 

 

Na de viering hopen we elkaar in Willibrords Erf te ontmoeten. 
 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
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voorganger ds. Iris van der Heul 

diaken Maureen van den Brink  

organist Matthijs van der Wilt 

koster Gilles Verhaar 

ontvangstcommissie Anneke de Lange, Inge de Ruiter 

jeugdkapel Aaldert Rus, Maartje van den Heuvel 

kindernevendienst Regina van der Plas 
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