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Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

Aansteken van de paaskaars  
 

Onze hulp 
v.  Elke dag, ook deze dag vangt aan 
 met licht, liefde verschijnt: 
 onze hulp is de naam van de Eeuwige 
 die hemel en aarde schept. 
a. Onze hulp is in uw naam. 
v. In uw licht zien we onder ogen 
 ons pijnlijk duister én 
 ons verlangen naar nieuw leven. 
a. Onze hulp is in uw naam. 
v. Schep ruimte in ons voor uw liefde, 
 kom ons tegemoet met mededogen. 
a. Onze hulp is in uw naam. 
v.  Maak ons ontvankelijk,  
 spreek uw bevrijdend woord. 
a. Onze hulp is in uw naam: 
 barmhartig Aanwezige 

 

Stilte 
 

We zingen: Nu nog met halve woorden GvL 507 



 

 

2. Weten voorbij aan alle angst en schijn, 
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn. 
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen 
rusten in licht als leeuw en lam tesamen. 
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij, 



ontketend, onverbloemd. 
Nu nog in tranen, dan getroost 
en met mijzelf verzoend. 
 

Welkom en thema 
 

Stilte 
 

Gebed om ontferming 
v. Barmhartige God, 
 nooit heeft iemand U gezien, – 
a.  zie ons aan zoals wij zijn 
 en ken ons met hart en ziel. 
 

v. Wij hebben gehoord 
 van uw liefde en mededogen, - 
a. hoor ons aan met onze tekorten 
 en ons gebrek aan liefde.  
 

v. Barmhartige, genadige God, 
 U bent rijk aan ontferming, – 
a. wees ons genadig, 
 dat wij ook elkaar en anderen genadig zijn. 
 

v. U hebt onze namen geschreven in de palm van uw 
 hand en kent ieder van ons bij name, – 
a. leer ons U kennen,  
 bron van liefde, 
 bron van leven. 
 

v. God barmhartig, ontferm U over ons, 
 vergeef onze zonde 
 en geleidt ons tot volheid van leven. 
a. Amen. 
 

Glorialied: Alle einden der aarde aanschouwen GvL 98  

 



 

 
 refrein 

 



 refrein 

 
refrein 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Gebed Psalm 33 (Huub Oosterhuis, uit: 150 psalmen vrij) 
Liefde begint met zingen. 
Zing je lied, mijn stem. 
Zingen maakt gelukkig.  
 

Nog nooit heb ik U gezongen  
zoals ik me voor had genomen. 
Laat het nu lukken - ik wil bezingen uw droom. 
 

Gij zijt een minnaar van mensen. 
Gij blijft de hemelen spreken, 
dat zij er morgen weer zijn. 
 

Gij houdt de golven binnen uw sluizen 
sluit de oervloed op in uw kelder. 
Gij verlangt het geluk van alle aardebewoners. 
 

En altijd komt uw woord 
en komt het goed - Gij wijkt niet 



af van uw hart. 
 

Gij aandachtige, ons aangezicht zoekend 
die groter zijt dan ons hart - 
Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij 
 

Enkel het oog van de Levende  
zal mijn dood keren, dat ik leef. 
 

Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem. 
 

Lezing uit de eerste brief van Johannes: I Johannes 4,7-13  
 Geliefden,  

laten wij elkaar liefhebben, 
want de liefde komt van God. 
Ieder die liefheeft  
is uit God geboren en kent God. 
De mens zonder liefde kent God niet, 
want God is liefde. 
 

En de liefde die God is  
heeft zich onder ons geopenbaard, 
doordat Hij zijn eniggeboren Zoon  
in de wereld gezonden heeft 
om ons het leven te brengen. 
Hierin bestaat de liefde  
niet wij hebben God liefgehad, 
maar Hij heeft ons liefgehad; 
en Hij heeft zijn Zoon gezonden 
om verzoening te brengen 
onze zonden uit te wissen. 
 

Geliefden, 
als God ons zozeer heeft liefgehad, 
moeten ook wij elkaar liefhebben. 
Nooit heeft iemand God gezien, 
maar als wij elkaar liefhebben, 



verblijft God in ons  
en is zijn liefde in ons  
volle werkelijkheid geworden. 
Dat wij in Hem verblijven 
zoals Hij verblijft in ons, 
weten wij 
doordat Hij ons  
heeft laten delen in zijn Geest. 
 

Zo spreekt de Levende          
 

We zingen: Hoog als de hemel de liefde NLB 790 

 



 
 

2. Werelden schept zij, de liefde, 
wonder dat ons doet bestaan, 
mens van ons maakt door haar volheid, 
gloed die ons leven doorstraalt. 
Dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 
 

3. Dat zij de ander in liefde, 
samen op weg door de tijd, 
ruimte tot groei willen geven, 
thuis voor elkaar kunnen  zijn, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 

 

Lezing uit het evangelie van Johannes: Johannes 15,9-17 
Op de laatste avond van zijn leven zegt Jezus 
tot zijn leerlingen:  
 

Ik heb jullie lief, zoals de Vader mij lief heeft.  
Blijf in mijn liefde:  
je verblijft in mijn liefde als je leeft naar mijn woord,  
zoals ook ik leef naar het woord van mijn Vader en in 
zijn liefde verblijf.  
 



Dit zeg ik tegen jullie opdat mijn blijdschap in jullie zal 
leven 
en jullie blijdschap tot volheid komt.  
 

Dit is de opdracht die ik je geef: 
heb elkaar lief zoals ik jullie liefheb.  
Er is geen grotere liefde  
dan je leven inzetten voor je vrienden.  
 

Jullie zijn mijn vrienden 
wanneer je doet wat ik je opdraag. 
 

Ik noem jullie geen dienaren meer, 
want een dienaar weet niet waar het zijn meester 
omgaat: 
jullie zijn mijn vrienden 
en ik deel met jullie alles wat ik ontvangen heb. 
 

Niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik jullie,  
en ik heb jullie gevraagd om op weg te gaan  
en vrucht te dragen,  blijvende vrucht.  
Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.  
 

Dit zeg ik jullie: heb elkaar lief. 
 

Acclamatie: Ubi caritas et amor  

 



Overweging 
  
 
 
 
 

Jeltje Hoogenkamp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Stilte 
 

Pianospel 
 

We zingen: Altijd aanwezige ZZZ 523 

 
Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Gebed en, stil gebed, 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: Liefde eenmaal uitgesproken NLB 791  

 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord, dat vrede maakt. 
 



3. Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 

5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 

6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf! 

 
De aanwezigen gaan staan voor de zegen 
 

Zending en zegen 
 

Pianospel 
 

                                                                  
  



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Hulp in de wijk 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: …….  Op naam van: …….., ovv ……… 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te 
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv 
Algemene kerkenwerk Rietkampen  
De derde collecte is voor het bloemenfonds Emmaus. 
uw bijdrage kunt u ook over maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv 
Samenwerkende kerken, ovv gift Bloemen eredienst 
 
Alle collectes zijn van harte aanbevolen. 

 
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor 
gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geef mogelijkheid 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 

 
 
 

Inzamelactie voor Voedselbank Ede 
We zamelen weer levensmiddelen in voor de voedselbank. 
In mei en juni staan er vrijwilligers klaar op woensdagavond 
tussen 19:00 en 20:00 bij de kerk om uw bijdragen in 
ontvangst te nemen. 


