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Voorzang: psalm 104: 1 en 2

1.  Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
     Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
     het licht heeft Hij als mantel omgeslagen,
     Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen.
     Hij die de hemel uitspant als een tent,
     Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
     Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
     storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.

2.  Gij grondvest het heelal, houdt het in stand,
     onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand.
     Gij deed de vloed over de aarde golven
     en hoge bergen werden diep bedolven.
     Uw donder joeg het water op de vlucht,
     het dal viel droog, de rots rees in de lucht.
     De afgrond moest zich op uw woord betomen,
     uw vloed zal d’aarde nooit meer overstromen.

Mededelingen



Antifoon 535c
Gedenk Uw ontferming, God
Uw liefde de eeuwen door.

Aanvangspsalm 25: 3, 10

3.  Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
     HEER, waarop ik biddend pleit:
     milde handen, vriendlijk’ogen
     zijn bij U van eeuwigheid.
     Denk toch aan de zonde niet
     van mijn onbedachte jaren!
     HEER, die al mijn ontrouw ziet,
     wil mij in uw goedheid sparen.

10.     Mogen mij toch steeds behoeden
     vroomheid en waarachtigheid.
     Hoopvol is het mij te moede,
     U verwacht ik t’allen tijd.
     Here God van Israël,
     red uw volk in tegenspoeden!
     Toon uw goddelijk bestel,
     dat uw hand ons toch behoede!

Antifoon 535c
Gedenk Uw ontferming, God
Uw liefde de eeuwen door.



Stil gebedVotum/groet

Verootmoedigingsgezang 301k: Kyrië 

Kyrie eleison Kyrie eleison
Christe eleison  Christe eleison
Kyrie eleison Kyrie eleison

Vrijspraak 

gesprek met de kinderen/kaars

Gezang 213: 1, 2, 5

1.  Morgenglans der eeuwigheid,
     licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
     stel ons deze ochtendtijd
     uwe heerlijkheid voor ogen,
     en verdrijf door uwe macht
     onze nacht!

2.  Laat als milde morgendauw
     uw genade tot ons komen
     en de dorstige landouw
     van ons leven overstromen,
     ja, verkwik ons door uw troost
     onverpoosd.



5.  Overstroom ons met uw licht,
     klare Zon van trouw en goedheid.
     Treed niet met ons in ’t gericht,
     maar verblijd ons met de zoetheid
     van des hemels zaligheid
     voor altijd.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Gezang 826: 1, 2, 3
1.  O Christus, woord der eeuwigheid,
     dat naar ons uitging in de tijd
     en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
     wij danken U, God die Gij zijt,
     dat Gij ons mens’lijk wilt ontmoeten.

2.  Hoe hadden wij U ooit verstaan,
     waart Gij niet tot ons uitgegaan,
     o levenswoord van den beginne?
     Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
     o Christus, treed ons leven binnen.

3.  Gij werd een mens, maar zonder eer,
     die in de wereld geen verweer,
     niets heerlijks had voor mensenogen.
     Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
     geef dat wij U herkennen mogen.



Lezing: Joh. 11:   45-46

Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en
gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof
in Hem. Maar enkelen gingen naar de farizeeën om
hun te vertellen wat Jezus gedaan had.

Lezing Joh. 11:   55-57 

Het was kort voor het Joodse pesachfeest, en veel
mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest
naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze
uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden
tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou Hij niet meer naar
het feest komen?’ De hogepriesters en de farizeeën
hadden intussen opdracht gegeven Hem aan te
geven als men wist waar Hij was, zodat ze Hem konden
arresteren.

Lezing Joh. 12:9-11.
Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en
gingen naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar
ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had op-
gewekt. De hogepriesters beraamden intussen een
plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oor-
zaak van was dat veel Joden naar Jezus gingen en in
Hem geloofden.



Gezang 556: 1, 3, 5

1. Alles wat over ons geschreven is
  gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
  alle geboden worden thans voldragen,
  alle beproeving van de wildernis.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
  zal in ons hart een vreugdevuur onsteken.
  Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
  Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
  waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
  vrede aan allen die uw naam verhogen:
  heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

Verkondiging    aansluitend orgelspel 

Psalm 106: 1, 21, 22

1.  Looft nu den Heer, want Hij is goed,
     die met zijn liefde ons ontmoet.
     Zijn trouw houdt stand te allen tijde.
     Wie prijst zijn daden woord voor woord?
     Wie kan zijn heerlijkheid belijden?
     Wie looft Hem zodat elk het hoort?



21.     Verlos ons, Here, onze God,
          verhef uw aanschijn, wend ons lot,
          verzamel ons uit alle streken,
          opdat wij eenmaal allen saam
          van de vervulling mogen spreken,
          lof brengen aan uw heilge naam.

22.     Geprezen zij de Heer die leeft,
          die Israël verkoren heeft.
          Hij brengt straks heel zijn volk tezamen.
          Gezegend zij zijn trouw beleid.
          Zegge al het volk nu: Amen, amen.
          Loof Hem in alle eeuwigheid.

Paasproject verwerkingsmoment

Voor- en dankgebed 

Slotgezang 1012: 1,3, 4, 5

1.  Geef aan de wereld vrede, Heer,
     in deze donkre tijden:
     de groten slaan de kleinen neer
     en honen en bestrijden
     wie uw vrederijk belijden.



3.  En doe ons van een ander vuur
     in gloed staan hier op aarde,
     gelouterd, dat wij in dit uur
     de strijd voor ’t rijk aanvaarden,
     dat niet rust op ’t scherp van zwaarden.

4.  Geef ons uw vrede in het hart
     en liefde, Heer, voor allen
     die door de groten zijn verward;
     laat, waar hun leuzen schallen,
     ons niet aan hun waan vervallen.

5.  Uw rijk, Heer, komt en het is nu:
     in ’t onaantastbaar heden
     van uw genade zien wij U
     gegord met recht en rede
     voor ons uit, een Vorst van Vrede.

Zegen


