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Muziek bij binnenkomst  Troisième fantaisie, Op. 157 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling  Liebster Jesu, wir sind hier 

Max Reger (1873-1916) 
 

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. 
 

Eerste lied    Psalm 107: 1-3 
  

Kyriegebed afgewisseld met lied 301k 
 

Loflied Samen in de naam van Jezus 

 

1. Samen in de Naam van Jezus 

    heffen wij een loflied aan, 

    want de Geest spreekt alle talen 

    en doet ons elkaar verstaan. 

    Samen bidden, samen zoeken 

    naar het plan van onze Heer. 

    Samen zingen en getuigen, 

    samen leven tot zijn eer. 

 

2. Heel de wereld moet het weten 

    dat God niet veranderd is. 

    En zijn liefde als een lichtstraal 

    doordringt in de duisternis. 

    't Werk van God is niet te keren 

    omdat Hij er over waakt, 

    En de Geest doorbreekt de grenzen 

    die door mensen zijn gemaakt. 

 

3. Prijst de Heer, de weg is open 

    naar de Vader, naar elkaar. 

    Jezus Christus, Triomfator, 

    Mijn Verlosser, Middelaar. 
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    Vader, met geheven handen 

    breng ik U mijn dank en eer. 

    't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

    Jezus Christus is de Heer! 
 

Gebed van de zondag 
 

Met de kinderen 
 

Lied Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad 

Uw Woord is een lamp, uw woord is een licht 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad (2 x) 
 

Lezing  Lucas 11: 1-13 
 

Lied  1005: 1-2, 4-5 
 

Overdenking - Muziek 
 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecten door de diaken 
 

Gebeden beantwoord met  

Adem van God, vernieuw ons bestaan.   Lied 368g 

 

Stil gebed en Onze Vader 
 

Onze Vader  (vertaling NBV 21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 
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Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. 
 

Slotlied  871 
 

Zegen – beantwoord met  

Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postludium  Improvisatie - Leonard Seeleman (1997) 

 
Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie, thee of 

limonade te drinken. 
  

Bij de uitgang vindt u de collectebussen en de zendingsbus! 
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