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Orgelspel (CD): Canonisch voorspel en koraal Psalm 84: 1 ('Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot') van J. Zwart  
en Koraalmeditatie 'Daar ruist langs de wolken' (met 'Stille Nacht' en 'Jezus, Hij is Koning') van W.H. Boog 
     
1.  BIJEENKOMEN 

 Verwelkoming en mededelingen 

 Aansteken van de paaskaars 

 Votum en Groet 

 OKB: HemelHoog 391 - Breng ons samen 

 

1. U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis! 
 

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
Refrein:  
Breng ons samen, één in Uw Naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
Wij belijden één geloof en één Heer: zijn geroepen tot één Hoop, tot Uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! 

 
3. U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van Uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen Uw kerk en van Christus te zijn. 
Refrein: 
Breng ons samen, één in Uw Naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

 Gebed om de Heilige Geest 

 Kindermoment 

 

2.  WOORD  

 Gebed bij de opening van het Woord 

 Schriftlezing uit Mattheus 3: 16-17 ; Mattheus 4: 1-11 en Mattheus 9: 35-38 
 OKB: HemelHoog 278 - Het Woord van God  
 

1. Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar Uw Woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 

 
2. Beproef mijn hart dat voor U openligt; 

niets is verborgen voor Uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 



 

 

3. De stem van liefde die in stilte spreekt; 
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 

diep in mijn hart Uw Woorden schrijft. 
 

4. O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 

 

 Uitleg en verkondiging. Thema: Wie ik nu eigenlijk ben als Christen?  

 

3.  ANTWOORD  

 OKB: HemelHoog 395 - Ik wil jou van harte dienen 

 

1. Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

 

3. Ik zal Christus' licht ontsteken, 

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken, 

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen, 

tot de reis ten einde is. 

 

5. Dan zal het volmaakte komen, 

als wij zingend voor hem staan. 

Als wij Christus' weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 

 

 Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 

 Collecten (OKB), waarna: 

 OKB: HemelHoog 420 - Heer, wijs mij Uw weg 

 

1. Heer, wijs mij Uw weg 

en leid mij als een kind, 

dat heel de levensweg, 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt, 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol 

en moedig mij weer aan. 

 

2. Heer, leer mij Uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg, 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op Uw weg, 

de weg die eeuwig is. 

 

 

3. Heer, leer mij Uw wil, 

aanvaarden als een kind, 

dat blindelings en stil, 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt, 

Uw weg te gaan, 

spreek door Uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan. 

 

4. Heer, toon mij Uw plan; 

maak door Uw Geest bekend, 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel, 

mijn weg gelopen heeft. 

Toon mij dat Christus, 

mijn weg gelopen heeft. 

 

4.  UITEENGAAN 

 Zending en zegen 

 Uitleidende muziek (OKB). 

 

  


