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Muziek 
 
Welkom 
 
Lied: 118, 1, 10 
 
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israel, uw lofzang rijzen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde ’t offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

Beginwoorden 
Vgr: De Heer zij met je! 
Allen: Met jou zij de Heer! 
Vgr: Onze hulp is de Naam van de Heer 
Allen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Amen. 
 
Gebed om ontferming & lied 275 1,2,3,5  
 
Gebed - 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gebed - 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gebed - 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gebed - 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
Jubellied: 95a 
 
Venite, exultemus Domino. 
Venite adoremus.  
Venite, exultemus Domino. 
Venite adoremus. 
 
Vertaling: Kom, laten wij jubelen voor de 
Heer. Kom, laten wij aanbidden. Psalm 95: 1,6 
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Moment voor jong en ouder, lied 806 
 
Zomaar te gaan met een stok in je hand, 
zonder te weten wat je zult eten. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is ’t beloofde land. 
 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot. 
 
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs: 
straks wonen wij in een paradijs.  
 
We openen de Schrift 
 
Lezing Exodus 16: 32, 34, 35 en 
17: 1-7  
 
Lied 605, 1,2,3 
 
De toekomst is al gaande, 
lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 
naar eens te vinden land. 
 
De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 
De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
 
Lezing Lukas 24: 13-35 
 
Lied 605, 4,5 
 
De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 

De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 
 
Overdenking 
 
Lied: 642, 1,4,6,8  
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal  
verzoeten uw verdriet. 
 
’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 
Mededelingen 
 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader  
die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd;  
Uw koninkrijk kome;  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
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.  
 



Lied 655, 1,2,3  
 
Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wond’ren om u heen. 
 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
Zegen  
 

 
Lied 708, 1,6 
 
Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.  
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt. 
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Volgende week 3 mei, 10.00 uur, vanuit 
de Grote Kerk, met ds. Michiel de Leeuw. 
 
Houd de berichtgeving van uw eigen kerk 
in de gaten, via website, nieuwsbrief en 
andere kanalen. 
 
 
 
 
 


