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Orde van de dienst 

. orgelspel 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  

. de gemeente gaat staan 

. Lichtlied doe je licht aan 

!  
  
  
. votum 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 



.  introïtus: Gezang 645: 1, 4 en 5    tekst: W.Barnard 
          mel: psalm 81  

!  

4 
 Maatslag der natuur,  
kringloop der getijden,  
luister naar het uur  
dat zijn liefde slaat,  
Hij kwam ons te baat,  
Hij zal ons bevrijden! 

5 
Pasen is de dag,  
dat de dove lippen  
van het stomme graf  
Hem, het woord van God,  
uit de zwarte dood  
in het leven riepen. 

. de gemeente gaat zitten 

. gebed 



. lied: Gezang 815           tekst, R.van Loenen 
              mel: Janine Mehrtens 
  

!  

2. Het eerste licht raakt Jakob aan:  
Ik ben.  
Er is een lange weg te gaan.  
Maar waar geen reisgenoot meer is  
behoudt één naam betekenis:  
Ik ben. 

3.  Hij is op deze plaats geweest:  
Ik ben.  
De schepping ademt nog zijn geest.  
Zelfs in een steen weerklinkt zijn 

naam,  
de kracht die mensen op doet staan:  
Ik ben. 

4. O onuitsprekelijk geheim,  
Ik ben.  
Wil ons ook tegenwoordig zijn.  
Hoe ontzagwekkend is de plaats  
waar Gij op ons te wachten staat.  
Ik ben.   

. lezing: Genesis 28: 10-22 



. lied: Gezang 316      tekst, Jan Wit 
         mel, Psalm 113  

!  

2.  Het is niet aan de overzij.  
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij  
de wijde oceaan bevaren,  
wie brengt van d´ overkant der zee  
de schat der diepe wijsheid mee,  
die ’s levens raadsel kan verklaren? 

3.  Het is ook in de hemel niet,  
hoe vaak gij ook naar boven ziet  
en droomt van bovenaardse 
streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 

 
 

4.  Het woord van liefde, vrede en 
recht 
is in uw eigen mond gelegd,  
is in uw eigen hart geschreven.  
Rondom u klinkt de stem van God:  
vrijspraak, vertroosting en gebod,  
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

alleen de Geest beroert de geest,  
alleen het woord kan ’t hart toespreken. 



. 2de lezing: Lucas 24: 13-35 

. lied: Gezang 232      tekst en mel: J.D. van Laar  

!  

. overdenking 

. orgelspel  

. voorbeden, stilte, OnzeVader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.   Amen. 



. collecten, thema  Jongeren 

.   eerste collecte, Kinderhospice Het Lindenhofje   Diaconie 
Het Lindenhofje is een huis in A’dam centrum (vallend onder de 
Goodwillcentra Amsterdam en onderdeel van het Leger des Heils) waar 
ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar tijdelijk kunnen 
logeren en waar ook de ouder(s) en andere gezinsleden kunnen verblijven als 
zij dat graag willen. Er is plaats voor 10 kinderen en er zijn twee extra 
plaatsen voor opname in een crisissituatie. Afhankelijk van de zorgbehoefte 
kan een verblijf variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Het 
Kinderhospice wil een zo gewoon mogelijk huis zijn waar daarnaast 24 uur 
per dag professionele verpleegkundige zorg wordt geboden en waar 
bovendien oog is voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en 
andere gezinsleden.  
Rekening:NL 29 RABO 0157 4661 32 t.n.v..Stichting Leger des Heils, 
Amsterdam o.v.v. “ het Lindenhofje 

. tweede collecte, diaconie 

. orgelspel tijdens de collecten 

. mededelingen en open tijd 
   De  informatie over de Napels-reis is voor iedereen toegankelijk en                
interessant, op dinsdagavond 7 april om 20.00 uur 

.   de bloemen worden gebracht naar mevrouw J. van Koppen. 

. slotlied: Gezang 642: 1,2,3,5,7,8.     tekst.vert: Ad den Besten 



           mel: Johann Krüger 

!  

2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas  
der mensen vaderland:  
een leven dat verborgen was  
ontvangen we uit zijn hand. 

5. De donkere weg die Hij betrad  
komt uit in ’t hemelrijk,  
en wie Hem volgen op dat pad,  
worden aan Hem gelijk. 

7. Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 

8.   t Is feest, omdat Hij bij ons is,  
de Heer die eeuwig leeft  
en die in zijn verrijzenis  
alles herschapen heeft. 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel  

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 



. Mededelingen:  

Zondag 10 april  2016 samen met DGA, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorgangers, ds Jessa van der Vaart en ds. E.Roos


