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Protestantse Gemeente Huissen 
 
Zondagmiddag  7 april 2019 -  5e zondag van de 
Veertigdagentijd 

 

            

                 “Wat in stilte groeit” 

 
 
Voorganger:  ds. Matthijs Glastra 
Organist :   Paul Ballhaus 
 

  ******************** 

Muziek 
 
Welkom   

Drempellied ( 3x) 
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Bemoediging en groet 
 
       v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
       a:   SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 
  v:  God, als het duister ons verwart en benauwt 

   blijf ons nabij 
a:   ALS LIEFDE ZONDER EINDE 

    ALS LICHT DAT ONS GROET 
v:    Wij  groeten elkaar 
a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

  EN DE HEILIGE GEEST. AMEN 
 
 
Zingen:  Lied 542 
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542:2 

Het volk van God was veertig jaar 

– een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 

het land van Kanaän. 

542:3 

Heer, geef ons moed en doe ons 
gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn. 

542:4 

Eer aan de Vader en de Zoon 

en aan de heilige Geest, 

God, die al voor de eerste mens 

belofte zijt geweest. 

 

Gebed 

 

Lezen: Johannes 8: 1-11 

 

                    

Als acclamatie (2x) 
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Overweging 
 
Muziek 

Collecte 

Brood & Wijn 
   - Zingen: Lied 
287

 

287:5 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 
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zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 
             

 - Tafelgebed  - Onze Vader 

    Onze Vader die in de hemel zijt, 
    Uw naam worde geheiligd. 
   Uw koninkrijk kome, 
    Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
   Geef ons heden ons dagelijks brood. 
   En vergeef ons onze schulden 
   zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
   En leid ons niet in verzoeking, 
    maar verlos ons van de boze. 
     Want van U is het koninkrijk 
     en de kracht 
   en de heerlijkheid 
    in eeuwigheid, Amen 

        - tijdens het delen: muziek 
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Slotlied:  Lied 655: 1, 2 en 5 

 

655:2 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw 
gezang! 

655:5 

Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God 
de Heer. 

 

 
Zegen  
    AMEN 

Muziek 

 


