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Pianomuziek 
 
Welkom 
 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Moment van stilte 
 
Openingsgebed 
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

 Schepper van hemel en aarde 

 

V: U die de morgen ontbood 

A: EN HET LICHT HEBT GEROEPEN 

V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn 

 Wij bidden: 

A: HELP ONS OM TE SPREKEN 

V: woorden van leven en recht 

A: WOORDEN VAN LIEFDE 

V:  Wees voor ons Bron van bestaan 

A:  AMEN 

 
 
Pianospel 
 
Gebed, iedere bede wordt afgesloten met een gesproken:  
Heer ontferm u  
 
Jan-Willem zingt 



 
Kaarsen op de lezenaar worden aangestoken 
 
1e Schriftlezing: Exodus 34: 4-9 
 

Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, 
en ’s morgens ging hij in alle vroegte de Sinai op, 
zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen 
platen droeg hij bij zich. De HEER daalde neer in een 
wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam 
HEER uit. De HEER ging voor hem langs en riep uit: 
‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en 
genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die 
duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, 
misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft 
laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en 
kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht 
en het vierde.’ Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën 
en boog zich neer. ‘Als u mij goedgezind bent, Heer,’ 
zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk 
onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze 
schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’ 

 
Lied: O Heer God erbarmend genadig NLB 329   



 
 
Wij gingen met andere goden  
uit zilverlingen gesmeed in de smidse  
uit goud in het uur van de ontrouw.  
Wij torsten ze op onze schouders  
riepen ‘ga dan’ en ‘red ons’ –  
hun voeten konden niet gaan. 
Refrein 
 
Andere goden: sprekende slangen,  
ogenpaleizen, tuinen van haar. 
Andere goden gaan ons voorbij in  
stormwind en aardschok. Niet Gij. 
Andere staan als blinde muren  
tussen de mensen. Niet Gij. 
Refrein 

 
 
 
 
 
 



2e Schriftlezing: Mattheus 28: 16-20 
 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die 
Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen 
bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.  
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde.  Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest,  en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 
houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld.’ 

 
Overdenking 
 
Pianomuziek 
 
Gebeden, 
 

Onze Vader in de hemel 
laat Uw naam geheiligd worden 
laat Uw koninkrijk komen 
en Uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 



de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen 

 
 
Bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven (zie laatste pagina beschrijving 
collecte doel) 
 
Slotlied: Niemand heeft u ooit gezien  Huub Oosterhuis 
 

Niemand heeft u ooit gezien 
Liefde is uw naam. 
Brood des levens heet die knecht 
die uw kind genoemd wordt, 
Jezus, kind uit Nazaret. 
Liefde, zegt Gij, is te doen. 
Werk in ons, dat wij U doen. 
Licht ons op, dat wij U zien. 
Dat wij leven wat geleefd moet. 
Dat wij doen wat moet gedaan: 
recht voor ieder mensenkind. 
Brood voor ieder kind van mensen 
Vrede, en een nieuwe wereld. 
En de dood zal niet meer zijn. 

 
Zegen 
 
Pianomuziek 
 

 
 



Geven via GIVT 

een nieuwe makkelijkere manier om mee te doen met de 

collecte, namelijk via je smartphone of tablet.  

Hiervoor is de Givt-app nodig 

Downloaden van de Givt app 

Klik HIER om de app te downloaden op je smartphone of om de 

app te starten als je hem hebt geïnstalleerd. Daarvoor kun je ook 

deze QR-code gebruiken. 

 
Samen Blijven Geven, ook een manier van verbondenheid 
kijk HIER de video hoe het werkt 
 
Collecte 
De eerste collecte is voor: Bake for Life. 

De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen. 

, opgericht in 1999,  
Bake for Life is een Nederlandse stichting, opgericht in 1999, met liefde voor het 
bakkersvak en hart voor de kansarmen in Afrika. 
Bake for Life geeft kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk en opleiding te 
ontsnappen uit de armoede. Met de kennis van het vak krijgen zij een kans op een 
mooie(re) toekomst! 
In Oeganda en Kenia zijn vijf bakkerijen gerealiseerd. Alle bakkerijen worden 
gerund door lokale mensen. 
De mensen die in deze bakkerijen werken zijn gehandicapt of wees, alleenstaande 
moeder of hebben door omstandigheden op jonge leeftijd school verlaten. 
Maar …….. door het Coronavirus dreigt een catastrofe! 

https://www.givtapp.net/download?code=NjFmN2VkMDE0ZTRjMDQyMGMwMmUuYzAwMDAwMDAwMDAx
https://vimeo.com/398825744


In Oeganda is een “lockdown” 
Mensen moeten binnen blijven.  
Geen werk, betekent geen inkomen en dus geen eten.  
Daarom wil de stichting proberen alle 200 werknemers te steunen door hun salaris 
gedeeltelijk door te betalen. 
Voor slechts € 12,50 kun je het weeksalaris van een Bake for Life werknemer 
sponsoren. 
En voor slechts € 50,00 kan na de Coronacrisis een bakkerij weer opgestart 
worden. 
Stort uw bijdrage op: 

Bake for Life NL66 RABO 0335 9152 99 
 
 


