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Orgelspel vooraf  Trio 'Allein Gott in de Höh' sei Ehr', BWV 676a van Johann  
(ca. 10 minuten)  Sebastian Bach en Aria 'God in de hoog' alleen zij eer'  
    (Gezang 254 LvdK.) van Klaas Jan Mulder 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken Paaskaars  
 
Inleidend orgelspel  Orgelkoraal 'Klem vast aan de Rots u, en roem in genâ ..' 
 
Votum en groet 
 
Vleugel en zang  675: 1 en 2 - Geest van hierboven   
 

1. Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door Uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen, van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
Die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde Die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja! 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Kindermoment      
 
Schriftlezing   Johannes 3: 22-23 en 26-34    
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Vleugel en zang  Hemelhoog 609 - Machtig God, sterke Rots 
 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor Uw Naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
prijst de Geest, Die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Verkondiging    Thema:  Hij moet groter worden, ik kleiner... 
 
Vleugel en zang  Hemelhoog 321:1,2,3 en 4 'Wees mijn verlangen’  
 
    1. Wees mijn verlangen, 

o Heer van mijn hart 
leer mij U kennen 
in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, 
vervuld van uw licht.  
 
2. Geef mij uw wijsheid, 
uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf 
en U in mij Heer 
U als mijn Vader 
en ik als uw kind 
dat in uw armen 
geborgenheid vindt. 
 
3. Geef mij uw schild en 
uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige 
daden bereid. 
Wees als een burcht, 
als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog 
waar uw liefde mij wacht.  
 
4. Wat baat mij rijkdom 
of eer van een mens: 
bij U te wonen 
is al wat ik wens, 
met als beloning 
dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning,  
pas dan ben ik rijk. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Onze Vader 
 
Collecte onder orgelspel Inleiding en Trio over Psalm 103 (W.H. Boog),   
    waarna: 
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Orgelspel (samenzang) Psalm 103: 1, 3 en 4 - Zegen mijn ziel, de grote   
    Naam des Heren   
    
    1. Zegen, mijn ziel, de grote Naam des Heren, 
    laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
    vergeet niet hoe Zijn liefde u heeft geleid, 
    gedenk Zijn goedheid, Die u wil vergeven, 
    Die u geneest, Die uit het graf uw leven 
    verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
    3. Hij is een God van liefde en genade, 
    barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
    van Hem Die niet voor altijd met ons twist, 
    Die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
    ons niet naar onze ongerechtigheden 
    vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
    4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
    boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
    Zijn liefde en Zijn goedertierenheid. 
    Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
    zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
    de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Zegen     
 
Uitleidend orgelspel  425 - Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


