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orgelspel 

 

welkom 

de paaskaars wordt aangestoken 

 

we worden stil voor God 

bemoediging en groet 

      

lied Ps. 71 : 1 (cantorij) 

2, 4 (samenzang), 1 (cantorij) 

 

gebed 

 

schriftlezing Prediker 7 : 8-14 

  

lied 913 : 1, 3, 4 

 

schriftlezing Openb. 21 : 5-7 

 

lied “in His love” - interkerkelijk koor  

                             Gorredijk 

vertaling 
Christus is gekomen  
om onze Herder te zijn 
Hij is gekomen om onze Gids te zijn 
hoewel wij soms in duisternis wandelen 
zal Christus ons leiden door de nacht 
 
Christus is gekomen  
om redding te brengen 
Hij is gekomen om ons licht te zijn 
Hij is gekomen om vergeving te brengen 
Jezus is het geschenk van leven 
 
in Zijn liefde overwinnen wij 
in Zijn offer herwinnen wij de hoop 
in Zijn kruis ligt onze eer 
in Zijn liefde hebben wij leven 
 
wij zullen verblijven in de geest 

van Gods heilige genadegave 
wij zullen Hem aanbidden en dienen 
wij zullen zingen om Hem te loven 
 
we zullen vertellen van Zijn goedheid 
we zullen delen in de vrede van Christus 
we zullen het wonderlijke verhaal 
vertellen van Jezus, als het geschenk 
van leven 
 
zo lief had God de wereld dat Hij Zijn 
Zoon zond 
dat wij in Hem zouden geloven 
als wij geloven zullen we nooit sterven 
Christus zal het eeuwig leven zijn 
 
in Zijn liefde overwinnen wij..... 
 
verkondiging 
 
orgelspel  
 
orgellied Gez. 472 (Liedboek 1973) 
1   Door uwe donk're sluier heen 
zoekt U mijn hart met zijn gebeên, 
o eeuw'ge bron van al wat is, 
o groot, o diep geheimenis. 
 
3   Wie is er, die me aan U ontrukt? 
Uw merk, mijn ziele ingedrukt, 
uw zegel in de edelsteen, 
wijst altijd naar haar oorsprong heen. 
 
5   De draad, die in de donkerheid 
mij door des doolhofs gangen leidt, 
brengt mij tot U, Gij trekt, Gij spant: 
want 't einde is in uwe hand. 
 
6   In 's levens droom en 
schemerschijn 
laat mij in U geborgen zijn, 
wees in de schaduw van de tijd 
mijn licht, o liefdes werk'lijkheid! 
 
gebeden  
 
lied 982 
 
zegen 


