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Orgelspel 

 

Welkom - door ouderling van dienst 

 

Ouderling van dienst steekt Paaskaars aan en nodigt ook de mensen thuis 
uit om een kaars aan te steken 

 

We worden stil voor God 

 
Bemoediging en drempeltekst 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: die altijd trouw blijft aan Zijn schepping 
A: en nooit loslaat wat Hij begonnen is. 

V: Vanuit die bron van Liefde ontmoeten en groeten wij elkaar 

hier vanochtend 

A: om samen te vieren, te bidden, te danken, te ZIJN. 

A: Amen. 
 

Lied: NLB 283 

 

Kyrie 
 

Lied: NLB 286: 1,3 

 

Gebed om licht 
 

Schriftlezing : Matteüs 2:1-12 

 

Lied: Ps. 72:2,4,7 (oorspronkelijke melodie, tekst door The Psalm Project) 
2 Zolang de zon nog steeds zal rijzen, 

de maan schijnt in de nacht, 

moet al het volk Hem eer bewijzen, 

Hem loven elk geslacht. 

Hij is mild zoals de regen, 
het land tot zegen is, 

vrede zal bloeien op alle wegen, 

totdat geen maan meer is. 

 
4 Hij is de redder van de armen, 

Hij hoort hun hulpgeschrei, 

Hij is met koninklijk erbarmen, 

hun eenzaamheid nabij. 



Hij helpt met hun bestaan bewogen, 

die zijn in angst verward, 

hun bloed is kostbaar in Zijn ogen, 

Hij draagt hen in Zijn hart. 
 

7 Kom, laten wij de naam bezingen, 

van Hem die Isrel leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, 
Zijn roem vervult de tijd. 

Loof God de Heer, Hij openbaarde, 

Zijn wonderen zijn eer, 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde, 

ja amen, looft de Heer.  
 

Schriftlezing : Matteüs 2:13-18 

 

Lied you tube: Naar het licht toe – Sela 
 

Kom tevoorschijn 

uit de duisternis. 

Doe gerust een stap vooruit. 
  

En vertrouw maar 

dat het veilig is. 

Jezus zelf nodigt je uit. 

  
Wij lopen naar het licht toe.  

(licht van de wereld) 

Wij lopen naar het licht toe. 

(licht van God) 
  

Als je twijfelt 

hoe je verder moet, 

als je niet meer weet waarheen. 
  

Kom dan bij ons. 

Wij zijn ook op zoek. 

Loop de weg toch niet alleen. 
  

Er is vrijheid 

om op weg te gaan, 

te ontdekken wie God is. 

  
Het mysterie 

van een God met ons, 

ook in onze duisternis. 

 
Verkondiging 

 

Lied you tube : Revolutie van de liefde – Diggy Dex en Stef Bos 

 



Plaatsen steentje mevr. Grietje Stienstra-de Vries 

 

 

Gebeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 

Inzameling van de gaven 

1e Stichting Dharma Bakti  

2e Ontmoetingskerk 
 

Slotlied: NLB 423 

 

Zegenbede: 

V: Over onze harten, over onze huizen, 
A: de zegen van God. 

V: In ons komen, in ons gaan, 

A: de vrede van God. 

V: In ons leven, in ons geloven, 
A: de liefde van God. 

V: Aan ons eind en nieuw beginnen, 

A: de barmhartigheid van God 

om ons te ontvangen en thuis te brengen. 
Amen. 

 

Orgelspel 


