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de klokken luiden

pianospel voor de dienst

welkom door ouderling van dienst

aansteken van de Paaskaars

morgenlied Dit lied begroet de mens van morgen
tekst: S. Donkers, melodie: psalm 72

uit: Liederen ter bemoediging. 70 diaconale liederen, lied 1

1 Dit lied begroet een mens van morgen
reikhalzend tastend naar
een dag geschonken zonder zorgen,
een goddelijk gebaar,
geen ziekte meer, geen angst en lijden,
geen haat of doods bericht,
een dag die aanbreekt en zal blijven,
een wenkend vergezicht.

2 Dit lied geeft toon aan al die stemmen,
die ongehoord en zwaar,
verduisterd een bestaan omklemmen
tot vlammend Geestgebaar.
Het donker wijkt, de nacht wordt lichter
een ademend bestaan
waarin je heel kan zijn en dichter
bij God en mens mag staan.

3 Dit lied geeft stem aan al die talen
opklinkend van zo ver,
veelkleurend koor van leefverhalen
verbonden van oudsher.
Een wereld die wij zingend wensen
een lichtend handgebaar,
oprichtend opgestane mensen
tot spiegels voor elkaar



stil moment, woorden van vertrouwen, groet

kyrie door koor 

gloria door koor Glory to God Almigthy

Hij draagt me als ik niet kan lopen, Hij tilt me op als ik val 
Hij is er altijd als ik in nood zit 
Glorie aan God almachtig,  Jezus is Koning der Koningen

gebed tot de Geest 

moment met de kinderen 

lied Over Licht

profetenlezing Jesaja 43: 9-12



lied 513

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin. 

Evangelielezing Matteüs 5: 13-16

lied 838: 1 en 3



3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

preek



koor 
• Niemand deed ooit

• 10.000 reasons
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

dankgebed
voorbeden
stil gebed
Onze Vader

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.

 
inzameling van de gaven

slotlied Behoed en bewaar Jij ons lieve God
uit: Liederen ter bemoediging. 70 diaconale liederen, lied 69





wegzending en zegen, beantwoord met: 

koor
• You raise me up

Als ik terneergeslagen ben, en alles tegenzit,
bent U er om mij te helpen.
U neemt me op uw schouders en helpt me overeind.
Om samen verder te gaan, dan kan ik alles aan, samen met U.

• Let the sun shine  
Een sprankje licht springt door het duister
En geeft ons hoop om door te gaan
Hoe zwart de nacht is voor de dageraad
Toch breekt de nieuwe morgen aan
Laat het zonlicht binnen in je hart

Iedereen is van harte welkom om in de Potkamp koffie, thee of 
limonade te komen drinken en elkaar te ontmoeten!


