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pianomuziek voor de dienst

welkom namens de jeugddienstcommissie 
en aansteken van de Paaskaars

eerste lied Sing for God's glory 
( we zingen de Engelse tekst van Kathy Galloway,
de vertaling van Andries Govaart is ter verduidelijking) 

1 Sing for God’s glory that colours the dawn of creation, 
racing across the sky, trailing bright clouds of elation; 
sun of delight succeeds the velvet of night, 
warming the earth’s exultation.

Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt in de morgen
opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht, 
aarde leeft op als herboren. 

2 Sing for God’s power that shatters the chains that would bind us, 
searing the darkness of fear and despair that could blind us, 
touching our shame with love that will not lay blame, 
reaching out gently to find us.

Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden

3 Sing for God’s justice disturbing each easy illusion, 
tearing down tyrants and putting our pride to confusion; 
lifeblood of right, resisting evil and slight,
offering freedom’s transfusion.

Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren
arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen.
Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht
en ons tot vrijheid doet keren. 



4 Sing for God’s saints who have travelled faith’s journey before us, 
who in our weariness give us their hope to restore us; 
in them we see the new creation to be, 
spirit of love made flesh for us.

Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen.
Zij leven klaar, de nieuwe schepping is daar
mensen door Gods Geest bewogen. 

woorden van vertrouwen en groet

inleiding op het thema

gebed

lezing uit de Bijbel Johannes 2:23 – 3:13

lied 685

zoektocht

overdenking, met aansluitend luisterlied 'Als het leven soms pijn doet'

Als het leven soms pijn doet, en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Juist op die momenten als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen dat U werkelijk bestaat.
dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat U mij gedragen heeft.



Als ik kom met al mijn vragen met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid, lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid.

Heer wilt U mij helpen als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand ook zal leven in mijn hart !

En dat Uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat U mij gedragen heeft.

gebeden

slotlied 675

zegen (met gesproken Amen)

De collecte is bij de uitgang.

Wees welkom voor koffie, thee of fris in de Potkaamp!


