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__________________________________________________________________________________________ 

 

Inleidend orgelspel: Hymne over Psalm 75 (Jan Zwart) - 'U alleen, U loven wij ... men verteld in heel het land,  

al de wond'ren van Uw hand', waarna: 

Voorzang Gezang 304 (LvdK.) - God is getrouw 

1. God is getrouw, Zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen dat Zijn Geest omspant, 
volvoert Zijn hand. 
 

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden 
en d'adem Zijner lippen overmant, 
de tegenstand. 

3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk Zijn heilsgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land, 
als Gods gezant. 
 

1.  BIJEENKOMEN 

• Verwelkoming en mededelingen 

• Aansteken van de paaskaars 

• Intochtslied 216: 1, 2 en 3 - Dit is een morgen 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingen de vogels, geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het Woord. 

 

2. Dauw op de aarde zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet het is goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

• Stilte, bemoediging en groet 

• Zingen Psalm 121: 1, 2 en 4 - Ik sla mijn ogen op en zie 

1. Ik sla mijn ogen op en zie, de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan ? 

Mijn hulp is van mijn Here, Die -  dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 

 

2. Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls Wachter wezen. 

 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 

• Gebed om ontferming 

• Genadeverkondiging  



• Glorialied 305: 1, 2 en 3 - Alle eer en alle glorie    

1. Alle eer en alle glorie  

geldt de luisterrijke Naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan.  

Aangezicht vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

2. Alle eer en alle glorie  

geldt de Zoon, de Erfgenaam!  

Als genade die ons toekomt  

is Hij onze nieuwe naam.  

Licht uit licht, vergezicht,  

steek ons met Uw stralen aan!  

3. Alle eer en alle glorie  

geldt de Geest Die leven doet,  

Die de eenheid in ons ademt,  

vlam, Die ons vertrouwen voedt!  

Levenszon, liefdesbron,  

maak de tongen los voorgoed! 

 

2.  WOORD  

• Gebed bij de opening van het Woord 

• Aandacht voor de kinderen 

• Samen zingen ('kinderlied' met vleugel & fluit) 469 (bew. W.H. Boog) - Wil je wel geloven?     

    inleiding (instrumentaal) - vs. 1 - tussenspel - vs. 2 - tussenspel - vs. 3 - naspel        

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 

klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 

dat je had verborgen in de zwarte grond, 

en waaruit een grote    boom ontstond. 

 

2. Wil je wel geloven het begin is klein, 

maar het zal een wonder boven wonder zijn, 

als je het gaat wagen met Gods Woord alleen; 

dan gebeuren wonderen    om je heen. 

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

groeit de liefde uit    bo-ven de haat. 

  

• Schriftlezing OT uit Jozua 2 

• Zingen ELB. 167: 1, 2 en 5 - Wees mijn Vooruitzicht 

1. Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd, niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 

Vervul mijn gedachten, houdt Gij er de wacht. Wees lichtend aanwezig, bij dag en bij nacht. 

 

2. Wees Gij mijn wijsheid, het Woord in mijn mond. Wees Gij met mij één in Uw heilig verbond: 

Gij – machtige Vader; ik – waarlijk Uw kind, dat in Uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt. 

 

5. Zon, die de hemel met vreugde regeert, doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 

O hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat, wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij Uw Stad. 

 

• Schriftlezing NT uit Hebreeën 11: 29 t/m 31 

• Verkondiging. Thema: Rachab, die éne 

 

3.  ANTWOORD  

• Meditatief orgelspel: 'Rust mijn ziel, uw God is Koning' (Jan Zwart | 283), waarna: 

• Zingen: Ongeziene vreemde verten (melodie 283) 

1. Ongeziene vreemde verten 
wenken ons van hogerhand. 
Uitgeleid uit angst en vrezen 
ligt het leven voor de hand. 
 

2. Als verspieders van de toekomst,  
als bewakers van de droom,  
zullen wij het land verkennen  
waar God bij de mensen woont.  

3. Aangewakkerd door Gods adem,  
zonbeschenen door Zijn Geest,  
bloeien wij tot een oase  
die woestijnen overleeft. 

 

• Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 

• Collecten onder (kort) orgelspel over 'Zolang wij ademhalen...' (W.H. Boog), waarna: 

• Slotlied 657: 1, 2 en 3 - Zolang wij ademhalen 

1. Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht.  



om zingend te vertalen, waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven, tot kleur en samenklank.  

De lofzang om het leven, geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,  

het lied op and’re lippen, draagt mij dan door de nacht.  

Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:  

het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild. 

 

3. Het donker kan verbleken door Psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken, aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent, dit lieve leven lang. 

 

4.  UITEENGAAN 

• Zending en zegen (gesproken amen) 

• Feestelijk orgelspel: 'Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan ...' (Psalm 93: 4). 


