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Intrede 
 

Pianomuziek ‘Three to get ready’ - Dave Brubeck 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Orgelmuziek tot verstilling ‘Meditazione mattinale’ - Theo Goedhart 
  
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   33: 1-2 en 8 
 

- wij gaan zitten - 
 

Gebed  
 

Glorialied   305 
 

Belijden van ons geloof 
 

Lied     415: 3 

 

Bijbelwoorden 
 

Gebed van de zondag 
 

Eerste lezing  Deuteronomium 30: 15-20 
 

Lied  320: 1-2 
 

Tweede lezing  Lucas 14: 25-35 
 

Lied   531: 3 
 

Uitleg en verkondiging 
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Lied  Wil je opstaan en mij volgen (Iona) 

 

 
 

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 

Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 

Wil leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 

Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’ 

Wil je vechten voor een kind gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’ 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecten door de diaken 
 

Dank- en voorbeden 
  

na iedere intentie 

 v: daarom bidden, daarom zingen wij:   

 

Adem van God, vernieuw ons bestaan.  

 

Onze Vader     (vertaling NBV 21) 
 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
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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. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

in eeuwigheid. 

Amen. 
 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied   686 
 

Zegen beantwoord door gezongen 

 

Amen       Lied 429 c   
 

- wij gaan zitten - 
 

 

 

 

Pianomuziek  Dance - Frederic Curzon 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

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

thee, limonade en water.  

 
Bij deze dienst zijn o.m. betrokken: 
voorganger: ds. Richtsje Abma / ouderling: Jasper de Kogel / diaken: Herma Pauptit / 
lector: Aaldert Rus / organist: Theo Goedhart / camera+beamer: Chris van der Oord, 
Ronald Vermerris / ontvangstcommissie: Yanka van der Mark, Juliette van Oosten. 

 


