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Pianospel voor de dienst

Welkom en mededelingen 

De Paaskaars wordt aangestoken

Zingen: Morgenlied 275

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
En hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4 Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.



Stil moment, bemoediging en groet 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gezongen gebed om ontferming met Kyrie, lied 301 H

Gloria: Lied 150B; voorzang: Thea de Goede



Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen en lied 'Over licht' 



Eerste Schriftlezing: gesproken en gezongen: Psalm 19

Zingen: psalm 19: 1



Lezen: Psalm 19: 5c- 7

Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.

Zingen: Psalm 19: 3

Volmaakt is ’s Heren wet, / die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis/ is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,/ wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God/ en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

Lezen: Psalm 19: 10-11

Het ontzag voor de EEUWIGE is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de EEUWIGE zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.



Zingen: Psalm 19: 5

Zo helpt Gij, God, uw knecht,/ en houdt zijn paden recht
in ’t spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,/ wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer,/ verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad/ mij van ’t verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

Lezen: Psalm 19: 14 en 15

Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
Laten de woorden van mijn mond u behagen, 
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
EEUWIGE, mijn rots, mijn bevrijder.

Schriftlezing: Daniël 3: 13-23.

Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en 
Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren 
geleid, voer Nebukadnessar uit: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en 
Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen 
voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je 
bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, 
dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in 
aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb ... Maar weigeren
jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven 
gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?’ 
Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden
het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, want als de 



God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan 
redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet 
dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het 
gouden beeld dat u hebt opgericht.’ Nebukadnessar werd razend, en met 
een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego 
aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men 
gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger 
om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven 
te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, 
broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van 
de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was 
gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar 
boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De drie, Sadrach, 
Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven.

Schriftlezing (vervolg): Toevoegingen aan Daniël A: 28  (apocrief)
Toen zongen de drie mannen in de oven als uit één mond lofliederen en 
verheerlijkten en prezen God:

Zingen: Lied 154 B in wisselzang: 1-10

allen: Heel de schepping, prijs de Heer!
Als zijn werken, geeft Hem eer!
En gij, engelen in koor,
zing uw gloria ons voor.

vrouwen: Zegen Hem, gij zon en maan,
sterren in uw vaste baan,
laat uw licht in volle schijn
voor de Heer een loflied zijn.

mannen: Alle wind en alle weer,
alles wat er gaat tekeer,
angstaanjagend in uw kracht,
wees de weerklank van Gods macht.



vrouwen: Licht en donker, dag en nacht,
strenge winter, zomer zacht,
ieder op zijn eigen tijd,
zing een lied de Heer gewijd.

mannen: Berg en heuvel, rots en dal,
klaterende waterval,
geef luidkeels de echo weer
van de jubel tot zijn eer.

vrouwen: Alles wat op aarde groeit,
wat ontkiemt en wat er bloeit,
wees een kleurig lofgedicht
voor zijn vriendelijk aangezicht.

mannen: Vogels, vissen, wild en vee,
dieren hoog en laag, doe mee,
ieder met uw eigen stem,
in het feestconcert voor Hem.

vrouwen: En gij mensen, allen saam,
zegen nu de hoge naam,
voeg u in het grote koor,
van zijn volk de eeuwen door.

mannen: Want in ’t dodelijk uur
gaat Hij voor ons door het vuur
en Hij zal ons op doen staan
om Hem achterna te gaan.

allen: Al wat leeft, wees welgemoed,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegen Hem dan, hier en nu,
want zijn goedheid zegent u.  

 



Schriftlezing: (vervolg): Daniël 3: 24-28

Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig 
op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde 
mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ Hij 
vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn 
ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ Nebukadnessar liep naar
de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, 
dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen 
Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, 
stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar 
voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had 
gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun 
jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.
Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, 
Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren 
gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de 
koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen 
andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen.

Overdenking met aansluitend pianospel

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan, horen de 
afkondiging, zijn we stil en zingen lied 961.



Dankgebed: ingeleid met het Sioux-gebed 
Voorbeden, stil gebed en Aramees Onze Vader (door allen hardop gebeden)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak los de koorden van fouten die ons binden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat ons de Bron niet verzaken.
Want uit U wordt geboren:
de Alwerkzame Wil,de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen

Inzameling van de gaven

De kinderen zingen bij terugkomst:
Maak een vrolijk geluid voor de Heer of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. Doe je mee, want ook jij hoort erbij. 
Zing en fluit. Roep het uit. Maak een vrolijk geluid voor de Heer!

Maak een vrolijk geluid voor de Heer of je bruin bent, of sproetig of blond
Maak een vrolijk geluid voor de Heer met je hand of je voet of je mond
Want een vrolijk geluid maakt je blij. Ben je ziek of gezond, kom erbij
Ook je stem is van Hem. Maak een vrolijk geluid voor de Heer!

Maak een vrolijk geluid voor de Heer of je thuis bent, of buiten op straat
maak een vrolijk geluid voor de Heer met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij dat Hij jubelt met jou en met mij
Zing en fluit. Roep het uit. Maak een vrolijk geluid voor de Heer!



Slotlied: Gezang 400: 1,2,8,12 uit het Liedboek voor de Kerken, 1973
Tekst: Fransiscus van Assisi, melodie: Katholische Kirchengesänge 1623. 

1 Almachtige, verheven Heer, halleluja,
aan U behoort de lof en eer, halleluja.
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja,
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

2 Geloofd om gans uw creatuur, halleluja!
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja,
die warme schitterende bron, halleluja,
de heer des hemels, broeder zon, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

8 Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja,
ons leven staat in haar beheer, halleluja,
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja,
en bonte bloemen overal, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

12 Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja,
wij brengen U de lof en eer, halleluja.
Wij willen nederig en klein, halleluja,
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja.

Opdracht en zegen: beantwoord met: 

  

Na deze dienst is iedereen van harte welkom in de Potkaamp voor een 
kopje koffie, thee of limonade. 


