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Een filmpje: de naakten kleden 
 
Orgelspel 
 

VOORBEREIDING 
 
We verstillen… 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Lied 221 vers 1 en 3  
Zo vriendelijk en veilig als het licht  
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v. Op weg naar Pasen spreken wij uit: 

onze Helper is de HEER, 
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die met ons meetrekt langs hoogten en diepten, 

a.    en die ons vasthoudt, kome wat komt. 
  
v.    Genade, licht en vrede, voor u, voor jou, 
  van God de Vader, 

en van Jezus Christus, de Heer, 
in gemeenschap van de heilige Geest. 

a.    Amen. 
 
v.    HEER onze God… 

…Help ons om Hém te volgen: 
 Jezus, de levensweg, de waarheid en het leven! 
a     Amen. 
 
Lied 546 vers 1, 3 en 4   
Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden 
 
Gebed voor de nood van onze wereld 
 
Bijdrage van Suzan Dees 
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We staan met de kinderen stil bij het project ‘Levensweg’ 
Het projectlied met herkenbare beelden 
 
Wij zetten stapjes op de weg 
die Jezus is gegaan. 
Wij horen dat God steeds weer zegt: 
‘Ik ben er’ is mijn naam. 
  
Woestijn en berg en tempelplein  
en in het zachte gras:  
waar mensen zijn, zal God ook zijn,  
zelfs in de diepste nacht.  
 
In duizend huizen klinkt vandaag  
een lied en een verhaal.  
Hier straalt het licht, er brandt een kaars;  
God ziet ons allemaal.  
(tekst Erik Idema) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing: Jozua 4 vers 19 – 5 vers 1 en vers 10–12  
       Eerste pesachviering in het land van belofte  
 
Lied 68 vers 7 – God zij geprezen met ontzag 
 
Lezing: Johannes 6 vers 4–15  
       wonderlijke maaltijd kort voor pesach 
 
Lied 836 vers 1 en 3 – O Heer die onze Vader zijt  
 
Overweging 
 
Lied 653 vers 2 en 7 – Gij zijt het brood van God gegeven 
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                    DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Geroepen tot dienst: zeven werken van barmhartigheid 

 

 
 

Tekst: “Ik was naakt en jullie kleedden mij” 

Mattheüs 25:36 
 
Aandacht voor de bloemschikking 
 
Tekst: De werken van barmhartigheid (Reinier Kleijer) 
 
De werken van barmhartigheid, 
ze zijn voor eeuwig en altijd 
de stappen die ons leiden tot 
het helend koninkrijk van God. 

 
Geef aan wie arm zijn, koud en naakt, 
die hun bezit zijn kwijt geraakt, 
door hen te kleden het gevoel 
hoe God hun leven heeft bedoeld. 
 
Wij stellen tot in deze tijd 
tekenen van barmhartigheid 
opdat de wereld blijvend merkt 

dat God door mensenhanden werkt. 
 
4 



Dankgebed en voorbeden voor gewas en arbeid  
 
Luisterlied: Om bloesem aan de bomen 
 
Om bloesem aan de bomen, Om water op het droge,  
om overvloed aan vrucht, om groei in de woestijn, 
om vissen in de stromen, om doorzettingsvermogen 
om vogels in de lucht,  voor wie mistroostig zijn, 
om volle korenaren,   om werk voor werkelozen, 
om akkers wuivend graan, om toekomst, hier en nu, 
om voedsel uit de aarde  om hulp voor hulpelozen 
roepen wij, Heer, U aan!  Roepen wij, Heer, tot U! 
 

Om hoop, geloof en liefde, 
om vrijheid en om recht –  
dat eindelijk geschiede 
al wat Gij hebt voorzegd: 
uw rijk, Heer, laat het komen, 
uw wil alom gedaan, 

dan zal aan alle bomen 
de bloesem opengaan! 

 
Stil gebed, onze Vader 
   
Collectedoelen 
 
Slotlied: lied 418 vers 2, 3 en 4  
  Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen   
 
Uitzending en zegen 
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