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 De ander te voorschijn luisteren 
 
 
Voorganger:  Ds. Erik de Waard 
Lector:   Geke ter Velde 
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Pianospel 
 

Moment van stilte 
 

Aansteken van de paaskaars  
 

Onze hulp 
 

Lied: In de veelheid van geluiden NLB 283  

 
 

2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 

  



4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
Uitvoerenden: Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter; Eric Jan Joosse, orgel  
(bron: KRO-NCRV) 

 

Welkom en thema: inleiding (ik heb een hond gekocht) 

 

https://www.liedboekcompendium.nl/persoon/13-christiaan-winter
https://www.liedboekcompendium.nl/persoon/321-eric-jan-joosse


Gebed om ontferming 
 

Glorialied Alle eer en alle glorie NLB 305 

  

 
 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

  



3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
Uitvoerenden: Cantate Deo Ouderkerk aan den Amstel en Koperblaaskwintet Leger des Heils 
o.l.v. Willem Vogel  

 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

1e Schriftlezing uit de profeet Jesaja: Jesaja 50,4-5 (NBV) 
God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, 
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. 
Elke ochtend wekt hij mijn oor, 
zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 
God, de HEER, heeft mijn oren geopend 
en ik heb geen verzet geboden, 
ik ben niet teruggedeinsd. 

 

2e Schriftlezing uit het boek Jakobus:   
         Jakobus 1,19-27 (NBV) 

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder 
mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag 
zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 
Want de woede van een mens brengt niets voort dat in 
Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig 
en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag 
af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en 
die u kan redden. Vergis u niet: alleen horen is niet 
genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want 
wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net 
als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de 
spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt 
is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen 
spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat 

https://www.liedboekcompendium.nl/persoon/33-willem-vogel


blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar 
als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten 
deel, juist om wat hij doet.  
Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan 
beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn 
godsdienst is vergeefse moeite.  
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere 
godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, 
en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk 
blijven. 

 

Pianospel 
 

Overweging 
 

Lied: Omdat Hij niet ver wou zijn NLB 528 

 



 

2. Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

3. God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

4. Wil daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

 5. Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Uitvoerenden: Interkerkelijk Koor Zevenmaal o.l.v. Riekus Hamberg; Piet Wiersma, orgel  



(bron: KRO-NCRV) 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Gebeden, stil gebed en Onze Vader 
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. 
 

Slotlied: De Geest des Heren heeft NLB 686 

 



 

2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 

3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Cantare Huizen o.l.v. Richard Vos; Hendrik Jan de Bie, orgel 
(bron: KRO-NCRV) 

 

Wegzending en zegen  
 



Inzameling van de gaven 
dagcentrum  kind. Moldavie 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op 
rekening 
IBAN: NL87 INGB 0000 0055 35 
Op naam van: Stichting mensen kinderen  
ovv dagcentrum  kind. Moldavie 
 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw 
bijdrage over te maken 

 op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende 
kerken, ovv gift CoRa 

 
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor gebruik 
hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app 
waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de 
collecte. Met Givt kan je gewoon blijven geven. Open de 
app, kies hoeveel je wilt geven, kies hoe je wilt geven 
en klaar! Je download de Givt-app in Google Play of in 
de App Store of scan de QR code 

  
 


