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Muziek voor de dienst 
 
Welkom, paaskaars wordt aangestoken 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Intochtslied: Psalm 65 vers 1 en 6 
 

De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond. 

 
Gebed om Gods genade en ontferming, we zingen tussen de gebeden door: Lied 514 c 
 

God, wees ons genadig, 
zegen ons met het licht van uw ogen. 

 
Genadeverkondiging: Jesaja 61: 1-3 
 

De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft Hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding, 
om een genadejaar van de HEER uit te roepen 
en een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 
om aan Sions treurenden te schenken: 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van rouw, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 
Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, 
geplant door de HEER als teken van zijn luister. 

 



Glorialied: Genade, zo oneindig groot (Evang. Liedbundel 203) 
 

Genade, zo oneindig groot, 
at ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer 
Dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
an prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 

 
Kindermoment, kinderlied: Evang. Liedbundel 425 
 

Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, weest daarom blij 
en zingt verheugd, en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag 
die de Heer ons geeft. 
 
Dit is het nieuws, het goede nieuws 
dat de Heer ons geeft, dat de Heer ons geeft 
Wees daarom blij, wees daarom blij 
en zing met mij, en zing met mij: 
Dit is het nieuws dat de Heer ons geeft 
dat door Zijn liefde Hij met ons leeft! 
Dit het nieuws, het goede nieuws 
dat de Heer ons geeft. 

 
Schriftlezing: Lucas 4: 4-22 
 
Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich 
in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam 
ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. 
Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde 
hem af tot de plaats waar geschreven staat: 
‘De Geest van de Heer rust op Mij, 
want Hij heeft Mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 



heeft Hij Mij gezonden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in 
de synagoge waren op Hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben 
in vervulling gegaan.’ Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden 
die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 
 
Zingen: Lied 528 alle verzen (Omdat Hij niet ver wou zijn) 
 

Omdat Hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Overal nabij is Hij 
mens'lijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
God van God en licht van licht 
aller dingen hoeder 
heeft een menselijk gezicht 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Wilt daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Weest elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Weest verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
Overdenking 
 
 
 
 



Zingen: Lied 534 alle verzen (Hij die de blinden weer liet zien) 
 

Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden, 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
Hij die de lammen lopen liet, 
hun dode krachten deed ontvlammen, 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
Hij die de armen voedsel gaf, 
met overdaad hen kwam verwarmen, 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
Hij die de doven horen deed, 
hun eigen oren deed geloven, 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 
 
Slotlied: Ga maar gerust (muziek: Sibelius, tekst: Sytze de Vries) 
 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 
Zegen 


