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Thema:  GLOEDNIEUW 

voorganger: Henk Jansen | kerkmusicus: Willem H. Boog | kinderdienst: Ferdinand Verboom 

ouderling: Reinoud Dijkstra en Erik Kaman | diaken: Tetske Haalboom | lector: Christine van den Berg 

beamer: Christina Branderhorst | camera en regie: Femke Schepers | geluid: Wessel Brandenburg 

 

1.  BIJEENKOMEN 

• Inleidend orgelspel: 'Zingt nu de Heer, stemt allen in' (654) & 'Zing voor de Heer een nieuw gezang' (655) 

& 'Zing voor de Heer op nieuwe wijze (Psalm 96) & 'Zing een nieuw lied voor God de Here' (971) 

• Verwelkoming en mededelingen 

• Aansteken van de paaskaars 

• Zingen NLB. 215: 1, 2, 3 en 4 - Ontwaak o mens, de dag breekt aan 

 

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

2 Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond’ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

3 Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 

 

4 Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

 

• Bemoediging en Groet 

• Zingen NLB. 215: 5, 6 en 7 - Houd dan de hemel in het oog 

 

5 Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 

 

6 De kalme gang, de kleine taak, 

zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 

Onszelf verliezen in ’t gebod 

brengt daag’lijks nader ons tot God. 

 

7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

 

 

 

 

 

• Gebed om ontferming 

• Loflied (vleugel) NLB. 223: 1 (solo), allen 1 en 3 - Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans  

 

1 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans, 

en dauw daal neer en geef het leven glans. 

Lijster zing en wek in ons het lied 

dat morgenlicht begroet, Gods melodie. 

Lang leve God, die ons de morgen geeft. 

Leve die warme vlam, Gods eigen Geest. 

Leve de Zoon, die opstaat als de zon, 

zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon. 

3 Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan, 

en stem, muziek te zijn die wordt verstaan. 

Wees een teken van de tijd die komt, 

een zee van vrede, alle haat verstomt. 

Lang leve God, zijn boodschap lenen wij. 

Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij! 

Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop: 

ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood. 



 

 

2.  WOORD  

• Gebed bij de opening van het Woord 

• Kinderlied (vleugel): AWN. I/30: 1, 2 en 6 - Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. 

En geen mens kan zonder water en zonder brood. 

Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

 

2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. 

En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. - Refrein 

 

6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen. 

Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. - Refrein 

 

• Bijbellezingen 

 

Jesaja 43,18-21 
18Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 

denk niet terug aan het verleden. 
19Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, 

nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 

Ik baan een weg door de woestijn, 

maak rivieren in de wildernis. 
20De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen, 

de jakhalzen en de struisvogels, 

omdat Ik water schep in de woestijn 

en rivieren in de wildernis; 

het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken. 
21Dit is het volk dat Ik mij gevormd heb, 

het zal mijn lof verkondigen. 

 

Lucas 5,27-39 
27Daarna vertrok Hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij!’ 28Levi 

stond op, liet alles achter en volgde Hem. 29Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan, waarbij een 

groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlagen. 30De farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden 

morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ 31Maar Jezus antwoordde: 

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; 32Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot 

inkeer op te roepen, maar zondaars.’ 
33Ze zeiden tegen Hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de 

leerlingen van de farizeeën doen, maar die van U eten en drinken maar.’ 34Jezus zei: ‘U kunt toch niet verlangen 

dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? 35Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen 

wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’ 36Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Niemand scheurt 

een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, 

terwijl de lap niet bij de oude past. 37En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de 

zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. 38Jonge wijn moet in 

nieuwe zakken worden gedaan. 39Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De 

oude is beter.”’ 

 

• Zingen Psalm 149: 1 en 3 - Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen 

1 Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang de Heer verhogen. 

Laat allen die Gods naam belijden 

zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 

Israël dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 

 

3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 

Hij kroont de zwakken en de kleinen. 

Hij kent de stillen in den lande, 

het heil is nu ophanden. 

Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 

nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 

Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 

en roem zijn grote macht. 

 

• Uitleg en verkondiging. Thema: gloednieuw 



 

 

 

3.  ANTWOORD  

• Meditatief orgelspel: Trio en gemoduleerd koraal over 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht' (W.H. Boog) 

• Zingen NLB. 834 - Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

 

 

 

 

• Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 

• Collecten voor diaconie en kerk, onder instructief orgelspel: 'Zing een nieuw lied, alle landen' 

• Zingen NLB. 96a - Zing een nieuw lied, alle landen   

 

refrein: Zing een nieuw lied, alle landen. 

Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

 

1 Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 

zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

Treed in zijn tempel met uw offeranden, 

kondig zijn roem bij de heidenen aan. - refrein 

 

2 Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 

aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 

wild is de zee en tevreden het land. - refrein 

 

3 Roep tot de volkeren: God is de koning, 

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 

alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. - refrein 

 

4 Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 

zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij! 

Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 

juichend uw Koning, want Hij is nabij! - refrein 

 

4.  UITEENGAAN 

• Zending en zegen (gesproken amen) 

• Uitleidend orgelspel: Improvisatie over 'Hoor een heilig koor van stemmen ... Psalmen zingend, palmen 

dragend, in de hemel is een dans.' (726). 

 

Na de viering is er linksachter in de kerkzaal voor u een team van 2 personen beschikbaar voor een luisterend 
oor en persoonlijk gebed. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om na de viering nog even te blijven om elkaar te ontmoeten met koffie, thee 
of limonade.  
 


