
 

 

de paaskaars wordt aangestoken  

 

We ontsteken deze kaars 

als teken van Jezus’ opstanding uit de dood  

en om God in ons midden te weten 

 

welkom 

 

zingen: Zo vriendelijk en veilig als het licht (lied 221  vers 1 en 3)  

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

    zo als een mantel om mij heengeslagen, 

    zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

    ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

    dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

    Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

2. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

    dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

    Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

    wil alle liefde aan uw mens besteden. 

    Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

    Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

bemoediging en groet  

 

zingen: Psalm 116 vers 1, 3 en 4 

1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

   nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

   mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

   en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 

3.Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

   Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

   Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 

   Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 

4.O God, mijn God, die van de dood mij redt, 

   mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 

   mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 

   geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 

  

Kyriegebed 

 

Kyrielied: uit lied 299 b (orgelmuziek) 

Heer, ontferm u, Heer, ontferm u  

Christus, ontferm u, Christus, ontferm u  

Heer, ontferm u, Heer, ontferm u  

 

gebed vóór de lezingen  

 

lezing: Johannes 21 vers 1 tot en met 14 

 



 

 

zingen: O Heer die onze Vader zijt (lied 836 vers 2, 3 en 4) 

2.Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

    als eenmaal bij de zee. 

   Geef dat ook wij uw nodend woord 

   vertrouwen, volgen ongestoord, 

   op weg gaan met U mee. 

 

3.O vrede van Tiberias, 

   o heuvels in het rond, 

   waar Jezus in het zachte gras 

   de mensen liefhad en genas, 

   en in hun midden stond. 

 

4.Leg Heer uw stille dauw van rust 

   op onze duisternis. 

   Neem van ons hart de vrees, de lust, 

   en maak ons innerlijk bewust 

   hoe schoon uw vrede is. 

 

overweging 

 

lied: Zolang wij ademhalen (Lied 657 vers 1 en 2) 

1. Zolang wij ademhalen 

    schept Gij in ons de kracht 

    om zingend te vertalen 

    waartoe wij zijn gedacht: 

    elkaar zijn wij gegeven 

    tot kleur en samenklank. 

    De lofzang om het leven 

    geeft stem aan onze dank. 

 

2. Al is mijn stem gebroken, 

    mijn adem zonder kracht, 

    het lied op andere lippen 

    draagt mij dan door de nacht. 

    Door ademnood bevangen 

    of in verdriet verstild: 

    het lied van uw verlangen 

    heeft mij aan 't licht getild. 

 

gedicht 

 

voorbeden -stil gebed -Onze Vader  

 

collecte 

 

zingen: De aarde is vervuld (lied 650 vers 1, 2 en 7) 

1.De aarde is vervuld 

   van goedertierenheid, 

   van goddelijk geduld 

   en goddelijk beleid. 

 

 



 

 

 

 

2.Gods goedheid is te groot 

   voor het geluk alleen, 

   zij gaat in alle nood 

   door heel het leven heen. 

 

7.Al gij die God bemint 

   en op zijn goedheid wacht, 

   de oogst ruist in de wind 

   als psalmen in de nacht.  

 

(gezongen) Zegenbede  Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416) 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

    jou nabij op al je wegen 

    met zijn raad en troost en zegen. 

    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

    bij gevaar, in bange tijden, 

    over jou zijn vleugels spreiden. 

    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

    in zijn liefde je bewaren, 

    in de dood je leven sparen. 

    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

    tot wij weer elkaar ontmoeten, 

    in zijn naam elkaar begroeten. 

    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Orgelmuziek:  

 

 


