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Muziek   
 
De klok luidt  
 
Woord van welkom 
 
Gebed 

God  
Jij die het donker en de macht 
van de nacht wilt breken 
 
Jij die het licht hebt geschapen 
en de morgen geroepen 
 
Zegen ons met uw licht 
 
dat wij uw licht en liefde ervaren 
dat wij de weg van uw Zoon mogen volgen 
dat wij blijven geloven in het leven 
Amen 
 

 
- de twee kaarsen worden aangestoken – 

 
 
Drempellied  
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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 

   houd ons Jezus Messias voor ogen 
a:   DAT DE WEG VAN ZIJN LIEFDE 
   MAG LICHTEN OVER AL WAT LEEFT 
v:    Wij  groeten elkaar 
a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

   EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 151: “De werken van barmhartigheid”  

      1. De werken van barmhartigheid, 
  ze zijn voor eeuwig en altijd 
  de stappen die ons leiden tot 
  het helend koninkrijk van God. 
 

7. Laat mensen nooit terzijde staan 
vanwege fouten ooit begaan. 
open uw hart, reik hen uw hand 
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en breng iets ongedachts tot stand. 
 
9. Wij stellen tot in deze tijd 
tekenen van barmhartigheid 
opdat de wereld blijven merkt 
dat God door mensenhanden werkt  
 

“Hosanna & kruisigt Hem - de dikste tralies zijn in ons hart gemetseld” 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
            Filmpje: Emirates NBD "Give In To Giving" - YouTube 
 

Lezen: Handelingen 16: 22-34 
 
Lied 657 : 1,2 en 3 
         https://www.youtube.com/watch?v=LX7j7_25yFg 
 
 

1. Zolang wij ademhalen, 
schept Gij in ons de kracht. 
Om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

2. Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
Het lied van uw verlangen  
heeft mij aan ’t licht getild! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZAz4NCUPck
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3.Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 

 
Overweging  
 
Muziek  
 
Emmy Bongers verbindt zich aan onze gemeente 
 
   - Lied 982  
        https://www.youtube.com/watch?v=U3i6rcl5RSA 

In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 
Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
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In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 

  
   - JA-woord van Emmy  
 
   - “Boedy Imja Hosponde” ,gezongen door het Lingewaardsmannenkoor 
         “de Naam des Heren zij geprezen, van nu en tot in eeuwigheid”, 
               

Liturgische bloemschikking 

Gebeden – 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 
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Slotlied: “Het Pelgrimsgebed” , Amanda Strydom 

    gezongen door Elbert Smelt en Rachel Rosier        

               https://www.youtube.com/watch?v=TkiSgc_OLUA 

Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet. 
 
U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my. 
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op die grootpad 
Soekend na U boardinghuis  
 
Moeder God U ken my waan 
My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg. 
 
 
U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 
Ek het niks, U maak my ryk. 
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op die grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 
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Zending en zegen 

  gezongen :  

   Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,  

  blijft zij op zichzelf,  

  maar als zij sterft brengt zij veel vruchten voort.   

 

   gesproken: 

Dat de liefde van God 
onze dagen vult 
 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 
 
dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
zo zegene ons  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen 
 

Muziek  
 
Mededelingen over de collecten / veertigdagentijd 
“Hosanna - Gezegend Hij die komt”                                                 
https://www.youtube.com/watch?v=pwSGInRLijY                                 
 

In deze coronatijd volgen we de vieringen thuis. Hetzij 

met beeld, hetzij via de kerkomroep. We zijn benieuwd 

naar uw ervaringen.  

Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder 

kunnen. Al uw reacties kunt u doorgeven viaemail: 

reactieviering@pknhuissen.nl of telefonisch: 06-2129 

4143 (ds. Matthijs Glastra). 


