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Afkondigingen. 

 

 

Intochtslied: Ps.84: 1, 4  

 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 

tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 

om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 

die alles leidt naar uw bestel. 

 

 

Votum en groet. 
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Lied: NLB. 289: 1, 3  

 

1. Heer, het licht van uw liefde schittert, 

schijnt in donkere diepten, schittert; 

Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 

door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 

Schijn op mij, schijn op mij. 

Refrein 

Kom, Jezus, kom, vul dit 

land met uw Vaders glorie; 

blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 

stroom, overstroom alle 

naties met uw genade. 

Geef ons uw woord, Heer, 

ontsteek hier het licht. 

 

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 

en de weerglans op ons gezicht zien, 

zal ons leven voor anderen stralen, 

het verhaal van uw liefde vertalen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein 

 

Gebed om ontferming. 

 

Lied: NLB. 1010: 1, 2, 4  

 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 
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de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 

 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 

 

Leefregel: 1 Cor. 13: 1 - 13 (NBV21)  

 

Lied: NLB. 286: 1, 2 

 

1. Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 
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zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

2. Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

 

Gebed. 

 

 

Lied: NLB. 713: 1, 4  

 

1. Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

om alle goede dingen 

halleluja, 

al zijn wij vreemdelingen 

in schande en in scha, 

Gij zendt uw zegeningen 

halleluja. 
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4. De lier hing aan de wilgen, 

misericordia, 

God zal ons niet verdelgen, 

aan God zij gloria. 

Zijn woord zal ons genezen, 

halleluja, 

zoals het was voor dezen 

in Galilea. 

 

Kinderlied: NLB. 883  

 

King of kings and Lord of lords, glory, halleluja. 

King of kings and Lord of lords, glory, halleluja. 

Jesus, prince of peace, glory, halleluja. 

Jesus, prince of peace, glory, halleluja. 

 

 

Schriftlezingen:  

 

Jes. 53: 1-5. (NBV21)  

 

Joh. 14: 1-6. (NBV21) 

 
 

Lied: Ps. 25: 2, 6  

 

2. Here, maak mij uwe wegen 

door uw woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen 

en waarheen G’uw treden wendt; 
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leid mij in uw rechte leer, 

laat mij trouw uw wet betrachten, 

want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

’k blijf U al den dag verwachten. 

 

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 

’t allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal zelf zijn leidsman wezen, 

leren hoe hij wandelen moet. 

Wie het heil van Hem verwacht 

zal het ongestoord verwerven, 

en zijn zalig nageslacht 

zal ’t gezegend aardrijk erven. 

 

Verkondiging. 

 

Lied: NLB. 575: 1, 6   
 

1. Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 
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ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 

in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 

Gebed. 

 

Lied: NLB. 425  

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Zegen. 

 

Collecte. 
 


