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VOORBEREIDING 

 
We verstillen… 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Lied 213 vers 1, 2 en 4 (declamatie) 
Morgenglans der eeuwigheid 
 
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. 
 
Filmpje: Here, maak mij uw wegen bekend (naar Psalm 25) 
        (Ridderkerkse kinderkoren) 
 
Gebed voor de nood van onze wereld 
 
Een gedicht van Gerdien Brunsveld:  

“Voor gebarsten moed en lippen”   
 
Gebed bij de opening van Gods Woord 
 
 
 
 



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; melodie: liedboek 542) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing: Marcus 9: 2 - 9 Op de berg 
 
Tekst van lied 545 vers 1, 4 en 5  
Christus staat in majesteit  
 
Overweging 
 
'Als een hert' dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U 
(Opwekking 281, naar Psalm 42) 
 

 
 
 
 
 
 
 



DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Geroepen tot dienst: zeven werken van barmhartigheid 

 

 
 

Meester van Alkmaar 1504 
de dorstigen te drinken geven 

 

Tekst: 
Kom naar het levend water, 
kom naar de bron: 
leer valse schijn verlaten 
en keer je om. 
 
Ik ben het levend water, 
ik ben de bron: 
leer je op mij verlaten 
en zie niet om! 
 

Wie zoekt om God te eren, 
Hart van het bestaan 
zal in mijn daden lezen 
de Ene Naam. 
 
 
 



Wie aarde gaat bewerken 

leert met geduld 
de groeikracht op te merken 
die haar vervult. 
 
Leven wordt je gegeven, 
Adem en Geest; 
dood zul je niet meer vrezen,  
zowaar ik leef. 
(Henk Jongerius – Schriftliederen voor onderweg nr. 75) 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader 

   
Collectedoelen 
 
Slotlied: Ga mee met ons  

(Henk Jongerius – melodie: ‘Abide with me’) 
 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 
naar tijd en land door U ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 
 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
gun ons een flits, een teken in de tijd 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
Leef op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
Uitzending en zegen 

 
 
 


