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Muziek 

 

Welkom  

 

De Paaskaars wordt aangestoken – we gaan staan voor het 

Licht 

 

Gebed op de drempel  

 

V: Eeuwige, onze God, 

    wij die U nooit hebben gezien 

A: Zie ons aan 

V: Wij die van U hebben gehoord, 

A: Hoor naar ons. 

V: Uw Naam is dat U mensen helpt, 

A: Wees onze hulp, 

V: En dat U alles hebt gemaakt, 

A: Maak alles nieuw, 

V: En dat U ons bij name kent, 

A: Leer ons U kennen. 

V: Die Bron van Leven wordt genoemd, 

A: Doe ons weer leven 

V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 

A: Wees hier aanwezig. 

 

(iedereen mag weer gaan zitten) 

 

Openingslied: Rond het licht dat leven doet NLB 287: 1, 2 en 5 
 

 



  

 

 
 

2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
 
 
 
 

Rond het licht dat leven doet 
NLB 287 

André Troost 
Mühlhausen 1662 / Halle 1704 - 
‘Morgenglanz der Ewigkeit’ 



5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 

Kyrië-gebed, afgewisseld met 301g 

 

 

 
 

 

 

Lied Die ons schiep NLB 266: 1 t/m 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrie eleison 
NLB 301g Jacques Berthier 



 

 

 
 

2. die ons zoekt 

in het duister, 

die ons de dag hebt 

toegezegd, 

spreek in de stilte 

tot uw knecht. 

 

 

 

Die ons schiep 
NLB 266 

Tekst: Sytze de Vries  
 Melodie: Willem Vogel 



3. Die ons hoedt 

in uw schaduw, 

onder uw vleugels 

toegedekt, 

liefde, die ons tot 

leven wekt, 

 

4. ken ons hart, 

zo onrustig, 

vol van zichzelf is 

het verblind, 

totdat het rust in 

U weer vindt. 

 

5. Kom tot ons 

als de morgen. 

Ga over ons op 

als het licht. 

Zegen ons met uw 

aangezicht 

 

Kaarsen op de lezenaar worden aangestoken 

 

Schriftlezing: Handelingen 1: 12 -26 

    Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg 

terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, 

op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren 

aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar 

ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en 



Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en 

Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de 

IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en 

eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen 

met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, 

en met zijn broers. 

    In die dagen stond Petrus op te midden van de 

leerlingen – er was een groep van ongeveer 

honderdtwintig mensen bijeen – en zei: ‘Broeders en 

zusters, het schriftwoord waarin de heilige Geest bij 

monde van David heeft gesproken over Judas, de 

gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, 

moest in vervulling gaan. Judas was een van ons en 

had deel aan onze dienende taak. Van de beloning 

voor zijn schanddaad kocht hij een stuk grond, maar 

bij een val werd zijn buik opengereten, zodat zijn 

ingewanden naar buiten kwamen. Alle inwoners van 

Jeruzalem hebben van deze gebeurtenis gehoord, en 

daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal 

Akeldama, wat ‘bloedgrond’ betekent. In het boek van 

de Psalmen staat namelijk geschreven: “Laat zijn 

woonplaats een woestenij worden en laat niemand 

daar meer verblijven.” En ook: “Laat een ander zijn 

taak overnemen.” Daarom moet een van de mannen 

die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder 

ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de 

dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen 

met ons getuigen van zijn opstanding.’ 



    Ze stelden twee kandidaten voor: Josef Barsabbas, 

die de bijnaam Justus had, en Mattias. Daarna baden 

ze als volgt: ‘U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. 

Wijs van deze beide mannen degene aan die u 

gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te 

verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die 

zijn ondergang tegemoet is gegaan.’ Ze lieten hen 

loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf 

apostelen toegevoegd. 

 

Lied: Jij die woont in heiligheid ZZZ 138   
 

 



 

 



 
 

Overdenking 

 

Stilte 

 

Lied: Als alles duister is NLB 598 

 

 

 
 



 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader ZZZ 297 

 



 

Bloemengroet 

 

Inzameling van de gaven (informatie op de laatste pagina) 

 

Slotlied: Laat de woorden NLB 422 

 

 

 

 
 

 
 
 

Laat de woorden 
 NLB  422   

Tekst Arne Jonges  
Melodie Willem Vogel  



2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 

Zegen 

 

  



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Hulp in de wijk 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op 
rekening 
NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv: Hulp in 
de wijk 
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 over maken op bovengenoemd rekening nr 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. 
 


