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Afbeelding: schilderij van Jeltje Hoogenkamp  
‘stadia op weg naar de vrijheid: tucht – daad - lijden - dood’ 
bij de tekst van Dietrich Bonhoeffer: 

Vrijheid, langdurig zochten we je in tucht, daad en lijden. 
Stervend herkennen we jou in het aangezicht Gods. 
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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst Ein feste Burg ist unser Gott –  

Johann Nicolaus Hanff (1663-1711) 
  

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling  Fantaisie –  

 Georg Philipp Telemann (1681- 1767) 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

Groet en bemoediging 

door de voorganger 

 

Gebed van toenadering  

 

Eerste lied     Psalm 43: 1, 3, 5 

 

Gebed om ontferming  

Afgesloten met Kyrie 301k 

 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 

 
 

De heilige Schrift 
 

Inleiding op de lezingen 
 

Eerste lezing Exodus 9, 13 – 26 
 

Orgelspel Psalm 46 
 

Vervolg eerste lezing Exodus 9, 27 – 35 
 

Orgelspel Psalm 46 
 

Tweede lezing Romeinen 8, 8 – 11  

 

Lied  686: 1 



 4 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel Koraalvoorspel over lied 686 - Cor de Jong (*1954)  

 

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 
 

Collecten:   

De 1e rondgang is voor Kerk in Actie (KIA) o.v.v. D060101 

rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana. 
 

De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk  

rekeningnummer NL 17 INGB 000 234 12 94 
 

Gebeden  

Gebed over de gaven 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:  368d  

 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Stil gebed 
 

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 

 

 

Zending en zegen 
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Slotlied    1003          tekst 1e couplet Jan Jetse Bol 

  tekst andere coupletten Gert Landman 
melodie Jan Raes 

 

Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

Refrein: 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 

Klassen, kantoren zijn leeg. 

Thuis moeten werken of leren, 

hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

Mensen zijn bang overal. 

Ieder op afstand gehouden: 

ben je niet ziek of verkouden? 
Mensen zijn bang overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

Mensen gebonden aan huis. 

Puzzels of brieven of boeken. 

Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

Veel in ons leven valt stil. 

Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 

kan ik nog alles betalen? 

Veel in ons leven valt stil. 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 
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Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 
 

 

 

Zegen   
                                  

Postludium  Ach Gott, erhör mein seufzen –  

Johann Ludwig Krebs (1713-1780)   
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