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Klokgelui - Muziek - aansteken Paaskaars 

 

Welkomstwoord 

 

Aanvangslied ‘Veertig dagen´ 

 (uit ‘Als de graankorrel sterft…’ van Marijke de Bruijne) 

 

 
 

Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 

in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen  

volheid is en nieuw begin. Refrein 

 

Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 

om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen, 

daardoor worden mensen vrij. Refrein 

 

Veertig dagen nog tot Pasen soms een tocht door de woestijn 

om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen  klaar te zijn. Refrein 

 

® 



Moment van Stilte, Begroeting en Bemoediging 

 

Drempelgebed (tekst Lied 948) 

 

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 

niet als een vuur dat ons verbrandt 

– vuur is te heilig en te hevig – 

geef ons de schaduw van uw hand 

om in te schuilen, dat wij leven 

al zijn wij dood, zo dood als as. 

Laat ons er zijn, een eeuwig even, 

laat ons er zijn met U die was, 

die is, die komen zal ten laatste, 

ten eeuwigste. Kom niet te laat! 

Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 

Kom dan, wij zijn ten einde raad. 

 

Psalm van de Zondag Psalm 43: 1 en 4 

 

 



Dan ga ik op tot uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren 

voor U die al mijn vreugde zijt 

en eind’loos mij verblijdt. 

 

Kyriegebed (tekst en acclamatie Lied 997) 

 

– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 

beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; 

acclamatie: 

 
Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 

een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 

acclamatie 

 

En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt, 

dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; 

acclamatie 

 

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 

genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 

acclamatie 

 

Gebed van de zondag 

 

Schriftlezing Exodus 9: 13-35 



Lied ‘Go down, Moses’ (Lied 168) 

 

 
 

The Lord told Moses what to do, 

let my people go; 

to lead the children of Israel 

through, 

let my people go. 

Go down, Moses, 

way down in Egypt’s land; 

tell old Pharaoh: 

let my people go. 

 

They journeyed on at his command, 

let my people go; 

and came at length to Canaan’s 

land, 

let my people go. 

Go down, Moses, 

way down in Egypt’s land; 

tell old Pharaoh: 

let my people go. 



Oh, let us all from bondage flee, 

let my people go; 

and let us all in Christ be free, 

let my people go. 

Go down, Moses, 

way down in Egypt’s land; 

tell old Pharaoh: 

let my people go. 

 

Preek als gesprek 

 

Schriftlezing Romeinen 8: 18-26 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Collecte 1. Diaconie: Nieuwe kansen Ghana (Kerk in Actie) 

    NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. KiA o.v.v. 40dagentijd 

2. Kerk: NL52 INGB 0005 1440 61 t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Slotlied ‘Waarom moest ik Uw stem verstaan?’ (Lied 941) 



Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 

Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 

al ’t oude en vertrouwde? 

O blinde schrik, – / mijn God, mag ik 

niet eens mijzelf behouden? 

 

Want ik zie voor mij kruis na kruis 

mijn weg langs en geen enkel huis 

waar ik nog rust zou vinden. 

Kom ik zo echt / bij U terecht, 

ben ik wel uw beminde? 

 

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 

dat het zo goed is, dat die weg 

ook door uw Zoon gegaan is, 

en dat uw land / naar alle kant 

niet ver bij mij vandaan is. 

 

Tien Woorden als heenzending 

 

Met Uw woord in ons hart 

En onze handen vaardig tot Uw werk 

Spreken wij uit, o Heer, 

Jegens U en onze naaste: 

 

DAT WIJ U ZULLEN DIENEN EN NIEMAND ANDERS – 

DAT WIJ UW BEELD EN GELIJKENIS HERKENNEN ZULLEN IN DE GESTALTE VAN JEZUS CHRISTUS, 

DIENSTKNECHT VAN DE MINSTE DER MENSEN – 

DAT WIJ UW NAAM ZULLEN HEILIGEN –  

DAT WIJ UW TOEKOMENDE DAG ZULLEN VIEREN – 

DAT WIJ ONZE OUDERS ZULLEN EERBIEDIGEN – 

DAT WIJ LEVEN HOOG HOUDEN – 

DAT WIJ ELKAAR TROUW ZULLEN ZIJN – 

DAT WIJ ONS NIETS VAN ELKAAR ZULLEN TOEËIGENEN – 

DAT WIJ ELKAAR MET WAARHEID ZULLEN ONTMOETEN - 

DAT WIJ ELKAAR HET GOEDE LEVEN GUNNEN – 

 

Zo hebben wij gehoord, Zo zullen wij doen, 

Heer onze God Gezegend zijt Gij. 

AMEN 



Zegen 

 

Uitgeleide Licht dat terugkomt 

                   (uit ‘Als de graankorrel sterft…’ van Marijke de Bruijne) 

 

 
 

 

 

 

 

  


