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voorganger ds. Ron Lafeber 
ouderling Renny v d Wal 
organist Luitzen Overwijk 
 
orgelspel 
 
welkom 
de paaskaars wordt aangestoken 
 
40dagenbord 
 
we worden stil voor God 
bemoediging - groet 
 
lied Ps. 24 : 1, 4  
 
gebed om de opening van het Woord 
 
schriftlezing Ezech. 33 : 23-33 
 
lied 1009 
 
schriftlezing Marc. 11 : 1-11 
 
lied 550 
  

verkondiging  
 
orgelspel 
 
lied ‘light your world’ -  
gospelkoor ‘Joyful Sound’ uit Kampen 
o.l.v. Jan-Geert Taekema 
vertaling : 
twee deuren verder schommelt een 
schommelstoel 
ze zit daar helemaal alleen, haar man 
gestorven 
ze hebben hun mooiste jaren samen 
doorgebracht 
hij was altijd sterk, nu is ze op zichzelf 
aangewezen 
en de telefoon gaat nooit over 
niemand lacht, niemand zingt 
Het is daar stil, maakt dat iemand iets uit ? 
 
verlicht jouw wereld, laat Gods liefde er 
doorheen schijnen 

in de kleine dingen die jij doet : zet jouw 
wereld in het licht 
en hoewel jouw licht misschien maar twee of 
drie bereikt : zet jouw wereld in het licht 
 
een klop op haar deur verbreekt de stilte 
ze kijkt naar buiten  
en ziet de buurjongen van verderop 
ze gooit de deur open,  
verbaasd dat hij langskwam 
bloemen in zijn hand  
als een kleine gentleman 
hij zei : ik heb deze speciaal voor u geplukt 
ik hoop dat u van de kleur blauw houdt 
mag ik even blijven ,  
ik zou u graag zien glimlachen 
 
verlicht jouw wereld, laat Gods liefde er 
doorheen schijnen 
in de kleine dingen die jij doet : zet jouw 
wereld in het licht 
en hoewel jouw licht misschien maar twee of 
drie bereikt, verlicht jouw wereld 
 
het kost maar weinig tijd  
om iemand te tonen  
dat je om haar/hem geeft 
het kost maar weinig tijd 
om iemands grootste wens in te willigen 
 
verlicht jouw wereld, laat Gods liefde er 
doorheen schijnen 
in de kleine dingen die jij doet :  
verlicht jouw wereld 
en hoewel jouw licht  
misschien maar twee of drie bereikt 
verlicht jouw wereld 
 
laat Gods liefde schijnen 
in de kleine dingen die jij doet ...... 

 
gebeden 
 
lied 552 : 1    
lezen 552 : 2     
lied 552 : 3 
   
zegen 
 
orgelspel 


