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Muziek 

 

 

 

Welkom en mededelingen 
 
De paaskaars wordt ontstoken. 
 

- wij gaan staan – 

 

Begroeting:  

voorganger : Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
allen    : die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

 
Drempelgebed: 

 
kind  : Lieve God, 

Wat zou het mooi zijn, 
als er in de hele wereld 

vrede zou zijn, 
als iedereen gelukkig 

zou kunnen zijn. 
Maar we weten ook 
dat dat nu niet zo is. 

Wilt U daarom komen 
en ons hart open 

en ontvankelijk maken 
voor vrede, uw vrede. 
In Jezus’ naam. 

allen  : Amen 

 

Zingen : Lied (Psalm) 149 vers 1 en 3 
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3 

De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 

Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 

nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 

en roem zijn grote macht. 

 

– wij gaan zitten – 
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Gebed om ontferming:  

Telkens als de voorganger zegt ‘wees barmhartig, God’,  

zingen wij Lied 301h.  

 

 
 
Glorialied : Lied 117a 
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2 

Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 

 

 

 

Gebed om licht 
 

Voor de kinderen 
 

Inleiding op de lezing 
 

Uit de evangeliën : Matteüs 5:1-6 
 

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar 
ging hij zitten met zijn leerlingen om hem heen. Hij nam het 

woord en onderrichtte hen: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

 

Zingen : 568a (tweemaal) 
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Uit de evangeliën : Matteüs 5:7-10 

Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 

Zingen : 568a (tweemaal) 
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Uit de evangeliën : Matteüs 5:11-12 

 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, 

want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 
vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 
 

Zingen : 568a (tweemaal) 

 

 
 
 

Uitleg  
 

 

 
Muziek 
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Zingen : Lied 72a 

 
 
voorzang 1   Hij zal opkomen voor de misdeelden 

     hij zal de machten die ons dwingen 
     breken en binden, hij zal leven, 

     onvergankelijk, als de zon. 
allen: refrein 
 

voorzang 2  Zoals de dauw die de aarde drenkt  
     zo zal hij komen en in die dagen 

     zullen trouw en gerechtigheid bloeien, 
     zal er vrede in overvloed zijn.  ( geen refrein) 
 

voorzang 3   Dan dragen de bergen schoven van vrede 
     en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 

     een vloed van koren, golvende velden, 
     een stad rijst op uit een zee van groen. 
allen: refrein 

 
voorzang 4   Zijn naam is tot in eeuwigheid 

     zolang de zon staat aan de hemel. 
     Zijn naam gaat rond over de aarde, 

     een woord van vrede, van mens tot mens. 
allen: refrein 
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Gebeden: 
 Dank- en voorbeden: 

Telkens als de voorganger zegt ‘daarom bidden, zingen wij’, 
zingen wij Lied 368h. 

 

 
 

 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. 

 
Medelingen  

 
Collecte 

De opbrengst van de eerste collecte gaat naar jeugddorp 
de Glind. In De Glind wonen ongeveer 120 
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer 

thuis kunnen wonen.  
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Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke 

omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de 
knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen 

uit huis geplaatst. De Rudolphstichting ontwikkelt 
vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in 

Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. 

Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. 
De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van 

de Protestantse Kerk in Nederland. 

De tweede collecte is bestemd voor diverse activiteiten in 
het dorp 

 
Afsluiting  - wij gaan staan - 

 
Slotlied : Lied 362 
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2 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 

3 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

 

 

 

Zegen 
 
De zegen wordt afgesloten met: 

 
 

 

 
Muziek 
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