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Orgelspel 
 
We verstillen….. 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: 275: 1,3 en 5 …Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig 

 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. 

In gebed komen wij tot U, 
thuis en hier, met elkaar verbonden. 
Met al onze plussen en minnen, 
met onze hoop en zorg. 
Komt U naar ons toe. 
Help ons om Hém te volgen: Jezus, 
de levensweg, Leeuw en Lam,  
de waarheid en het leven! 

a     Amen.  
 

Psalm  van de zondag: 
 
Lied 43: 3 en 5 …O Here, God, kom mij bevrijden 
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Dit geeft mij hoop  -  Dianneke van Wijk 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord 
 
We staan stil bij het project ‘ Levensweg’ 
met een moment voor de kinderen en luisteren naar  
het projektlied: Levensweg      
 
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; muziek lied 542) 
 
We lezen uit de Bijbel: Openbaring 5: 1 - 5 en Joh 1:29 - 36 
 
Overweging: Leeuw en Lam    
 
Muzikaal moment : Jenkins: The Peacemakers - VI. Healing Light: A 
Celtic Prayer             
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Geroepen tot dienst: Zeven werken van barmhartigheid 
     5e : De hongerigen voeden 
 
Als je brood deelt, deel je macht. 
Als je macht deelt, neem je deel. 
  
Als je brood deelt, deel je hart 
Als je hart deelt, komt er hoop. 
  
Als je brood deelt, deel je lijf. 
Als je lijf deelt, wordt je een. 
  
Als je brood deelt, deel je pijn. 
Als je pijn deelt, is er trouw. 
  
Als je brood deelt, wordt je klein. 
Als je klein wordt, word je sterk. 
  
Als je brood deelt wordt het licht 
Als het licht wordt, komt het goed. 
  
Als je brood deelt, word je brood. 
Als je broos wordt, word je mens.  (Herman Verbeek) 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader 
 
Collectedoel 
 
Slotlied: 543 …Gij zijt in glans verschenen 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
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