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vanaf ongeveer 9.45 : 

samenzang lied 276 : 2, 3 

koor zingt Ps. 150 

looft nu de Heer, looft nu de Heer 

looft Hem in Zijn heiligdom 

looft God in Zijn heiligdom 

looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte ! 

Looft Hem om Zijn mogendheên 

Looft Hem om Zijn mogendheên 

looft Hem naar de grootheid, naar de 

grootheid Zijner kracht ! 

 

Looft Hem met de klank der bazuinen 

looft Hem met de luit en de harp 

looft Hem met de klank der bazuinen 

looft Hem met de luit en de harp 

looft Hem met de trommel, de trommel en 

de fluit 

Looft de Heer ! Looft de Heer ! 

 

Looft Hem met de trommel en de fluit, 

Looft de Heer met snarenspel en orgel 

 

Looft Hem met cymbelspel, looft Hem ! 

Looft Hem met klinkende cymbalen 

alles wat adem heeft, love de Heer 

alles wat adem heeft, love de Heer 

alles wat adem heeft, love de Heer 

Halleluja, looft de Heer ! 

 

welkom   

de paaskaars wordt aangestoken 

 

inleiding  [ Minne Bron] 

zingen lied 972 (ook gezongen in 1972) 

[wisselzang met koor] 1 (koor) 2 (allen) enz. 

 

Kyriëgebed 

 

zingen Glorialied 303  

 

als gebed zingt koor ‘hier in uw heiligdom’  

Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon 

Vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn 

Zo komen wij tot U, met heilig ontzag 

Als uw Geest ons trekt tot U 

 

Heer, ik wil horen Uw zachte stem 

Laat and're stemmen in mij zwijgen 

Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht 

Van Uw aangezicht zal zien 

 

schriftlezing Genesis 12 : 1-5a 

 

Koor zingt samen met gemeente “toekomst 

vol van hoop” 

In de nacht van strijd en zorgen 

Kijken wij naar U omhoog 

Biddend om een nieuwe morgen 

Om een toekomst vol van hoop 

 

Ook al zijn er duizend vragen 

Al begrijpen wij U niet 

U blijft ons met liefde dragen 

U die alles overziet 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 

 

U heeft ons geluk voor ogen 

Jezus heeft het ons gebracht 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

In de allerzwartste nacht 



 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 

 

U bent God, de Allerhoogste 

God van onbegrensde macht 

Wij geloven en wij hopen 

Op het einde van de nacht 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 

 

schriftlezing Joh. 8 : 48-59 

 

zingen lied 827 

 

verkondiging 

 

zingen lied 839 

 

plaatsing steentje  

Maartje Kok – van Vliet 

 

gebeden 

 

inzameling 

 

zingen lied 657 : 1, 3, 4 

 

zegen 

 

zegenlied koor met gemeente 

De zegen van God, onze Vader 

zij met ons waar wij ook gaan. 

Hij zal ons behoeden, bewaren, 

en legt over ons Zijn Naam. 

Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 

Hij zal er zijn, met ons gaan. 

Genade van Christus de Here, 

Zijn waarheid zij ons tot licht, 

om steeds meer Zijn liefde te leren, 

te leven op Hem gericht. 

Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 

Hij zal er zijn, en met ons gaan. 

 

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 

met kracht zal Hij naast ons staan, 

door vrede en hoop ons verblijden, 

zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 

Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 

Hij zal er zijn, en met ons gaan. 

 


