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de klokken luiden

pianospel voor de dienst

oefenen van enkele liederen

Hierna worden we stil om ons voor te bereiden op de dienst. 

welkom door ouderling van dienst

aansteken van de Paaskaars



intochtslied psalm 93 

2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 

3 Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed. 

4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

stil moment, woorden van vertrouwen, groet

kyriegebed 'blijf bij ons'  



lied Wij zoeken U als wij samenkomen
tekst: Henk Jongerius, melodie: F.J. Thrupp, 1827-1867

2 Wij horen U in de oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.

3 Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

4 Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

gebed tot de Geest 

een ervaringsverhaal 
over de Watersnoodramp van 1953 door Wim Menheere

hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst



lied Zoals een hert;  t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers



Evangelielezing Lucas 4: 14-30

lied 1005 

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 



3 Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

overweging

lied door het koor Het water zal stenen breken
tekst: Michele Naljis, melodie: Tom Löwenthal

Wanneer alles diep van binnen pijn doet
en je alleen, tegenover je eigen beeld, 
ziet dat het vervormd is door onbekende spiegels.
Wanneer de dingen voor je schaduw wijken,
wanneer je woord dat van een ander lijkt
en je hartslag uit je lichaam vlucht.
Wanneer je handen ver van je zijn
en je de afdruk van je voeten niet herkent,
wanneer je niets meer waarneemt dan de dode buitenkanten.
Ga dan als de zalm tegen de stroom in 
met alle razernij van je woede.
Wanhoop niet, het water zal stenen breken.

dankgebed en voorbeden 
koor: 

Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook
zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.

Kom, adem ons open, kom, adem ons open, adem ons open.



allen:

na 'zo bidden wij tot U' :

stil gebed
Onze Vader – gezongen Onze Vader verborgen

tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Tom Löwenthal

koor
Onze Vader verborgen, uw Naam worde zichtbaar in ons – 
uw koninkrijk kome op aarde.
Uw wil geschiede, een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood gerechtigheid is en genade.
Waar vrede niet hoeft bevochten waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen.
Waar kinderen helder en jong zijn, dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd, leg uw woorden op ons hart.
Breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad. 



 
inzameling van de gaven
tijdens de collecte zingt het koor:

Requiem – voor slachtoffers van natuurrampen
tekst en compositie: Eliza Gilkyson, 

gearrangeerd door: Craig Hella Johnson 

Mother Mary, full of grace, awaken!
Moeder Maria, vol van genade, word wakker!

All our homes are gone, our loved ones taken, 
taken by the sea.

Al onze huizen zijn weg, onze geliefden zijn weggenomen,
weggenomen door de zee.

Mother Mary, calm our fears, have mercy,
drowning in a sea of tears, have mercy!

Moeder Maria, kalmeer onze angsten, heb medelijden,
verdrinkend in een zee van tranen, heb medelijden!

Hear our mournful plea, our world has been shaken,
we wander our homelands forsaken.

Hoor ons verdrietige pleidooi, 
onze wereld is door elkaar geschud,
we dwalen door onze verlaten thuislanden. 

In the dark night of the soul,
bring some comfort to us all.

In de duistere nacht van onze ziel,



breng wat troost aan ons allen. 

Oh Mother Mary come and carry us in your embrace
that our sorrows may be faced.

O, Moeder Maria, kom en draag ons in uw omarming,
dat onze zorgen gezien mogen worden. 

Mary, fill the glass to overflowing,
illuminate the path where we are going,
have mercy on us all!

Maria, vul het glas tot het overloopt,
verlicht het pad waarop wij gaan,
heb medelijden met ons allemaal!

In funeral fires burning each flame 
to your mystery returning,
in the dark night of the soul.

Elke vlam van uitvaartbranden
die terugkeert tot uw mysterie
in de duistere nacht van de ziel. 

Your shattered dreamers, make them whole,
oh Mother Mary find us where we've fallen out of grace,
lead us to a higher place,
in the dark night of the soul.

Uw verbrijzelde dromers, maak ze weer heel,
o Moeder Maria, vind ons, waar wij uit genade zijn gevallen. 

Our broken hearts you can make whole
oh Mother Mary, come and carry us in your embrace.
Let us see your gentle face, Mary. 

Onze gebroken harten kunt U heel maken.
O Moeder Maria, kom en draag ons in uw omarming.
Laat ons uw vriendelijk gezicht zien, Maria. 

verslag van de kindernevendienst



slotlied 602



2 De ballingen keren zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed die keren in stoeten.
Als beken vol water als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen – die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen. 

3 De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven. 

wegzending en zegen, beantwoord met: 

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


