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Muziek 
                                               
Welkom 
 
Lied 136, 1, 5 en 8 
 

Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Die Egypte sloeg met rouw, 
toonde Israël zijn trouw. 
Hij bevrijdt met sterke hand. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
Israël geleidde Hij 
veilig door de woestenij. 
Hij wijst ons het rechte spoor. 
Trouw is Hij de eeuwen door. 
 
 
 
 
 

Beginwoorden 
 

Vgr: Wij zijn bij elkaar in de Naam van God 
Allen: die liefde is en grond van ons bestaan, 
Vgr: die ons stelt in het licht en ons roept om 

dienstbaar te zijn, 
Allen: die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen 

vraagt. 
Vgr: Vrede zij u. 
Allen: De wereld zij vrede. 
 
Gebed om ontferming  
 
Lied van vertrouwen: lied 326 
 

Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 
 
Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
 
Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 
 
Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag een vergezicht. 
 
Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 
 
O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hvu7KkwAECE


Moment voor jong en ouder, lied 311  
Melodie A: vrouwen, melodie B: mannen 
 

A 
 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 
 

A+B  En Hij heeft ook gegeven 

dat je Hem noemen mag: 
maak dan jezelf niet groter 
met Gods naam als je vlag. 

 

A  En neem voluit de vrijheid, 

één dag van feest’lijkheid,  
om opgewekt te vieren 
dat God ons heeft bevrijd. 

 

B  Hoor ook naar de verhalen 

van wie zijn voorgegaan: 
want God, de God van gist’ren  
is met ons doorgegaan. 

 

A+B  Geef ruimte aan je naaste, 

geschapen naar Gods beeld: 
want alle mensen heeft Hij 
zijn leven meegedeeld. 
 

A  Blijf met elkaar verbonden 

als mens, als man of vrouw: 
zo is tot in de diepte 
ook God zijn liefde trouw. 
 

B  Wil zó ruimhartig delen 

dat niemand stelen moet: 
God liet ons samen wonen 
in ’t land van overvloed. 

A+B  En breek niet met je woorden 

een anders leven stuk: 
want God sprak tot ons allen 
het woord van ons geluk. 

 

A+B  Gun dan elkaar het goede, 

zo is het ons gegund: 
je leven is pas leven 
als je ook geven kunt. 

 
Het kinderpakket:  
https://drive.google.com/folderview?id=1-
9AKnyPgBEXH8NLtGXzSFP6pGXYSsWTA 
 

Aanmelden voor het Pinksterpakket bij: 
jeugdwerkgk@gmail.com   
 
Bij het openen van de Schrift: lied 330 
 

Woord dat ruimte schept, toekomst,  
wijd licht land,  
waar gerechtigheid als rivieren stroomt, 
waar een wijnstok bloeit tegen klippen op  
– even is het waar en dan is het weg. 
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt, 
geef dat ik volhard in uw vergezicht. 
 
Lezing Exodus 20: 1-21 
 
Lied 322, 1 
 

Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband, 
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij met eigen hand. 
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 
 
Lezing Johannes 16:16-20,22 
 
Lied 322, 2 en 3 
 

Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 
 
 
 

https://drive.google.com/folderview?id=1-9AKnyPgBEXH8NLtGXzSFP6pGXYSsWTA
https://drive.google.com/folderview?id=1-9AKnyPgBEXH8NLtGXzSFP6pGXYSsWTA
mailto:jeugdwerkgk@gmail.com


Zijn onvergank’lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent –  
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft.   
 
Overdenking 
 
Lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder’ – de zeven woorden van Shaffy 
 

Voor degene in een schuilhoek achter glas, 
voor degene met de dichtbeslagen ramen, 
voor degene die dacht dat ‘ie alleen was, 
moet nu weten, we zijn allemaal samen. 

Voor degene met 't dichtgeslagen boek, 
voor degene met de snel vergeten namen, 
voor degene die 't vruchteloze zoeken, 
moet nu weten, we zijn allemaal samen: 

Refrein: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder (x4) – niet zonder ons. 

Voor degene met de slapeloze nacht, 
voor degene die 't geluk niet kan beamen, 
voor degene die niets doet, alleen maar wacht, 
moet nu weten, we zijn allemaal samen. 

Voor degene met z'n mateloze trots, 
in z'n risicoloze hoge toren, 
op z'n risicoloze hoge rots, 
moet nu weten, zo zijn we niet geboren:  

Refrein 

Voor degene met 't open gezicht, 
voor degene met 't naakte lichaam, 
voor degene in 't witte licht, 
voor degene die weet, we komen samen: 

Refrein 
 
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 ‘Dat woord heet: liefde’  
Uit: Rakelings nabij, mel. gezang 474 
 

Als bloemen op een stralend veld, 
als licht van zomerzon, 
zo heeft God onder ons gespeld 
het woord dat overwon. 
Dat woord heet: liefde voor elkaar, 
als vlam, die kou verdrijft, 
als vuur dat warmte overdraagt  
en lichtend in ons blijft. 
 
Als kleuren op een nieuw palet, 
als lachen van een kind, 
zo heeft God in ons ingebed 
het woord dat harten wint. 
Dat woord heet: liefde voor elkaar, 
als schouderklop en kracht, 
als stem die goedheid woorden geeft  
en op ons antwoord wacht. 
 
Zegen  
Allen beamen zingen: Amen, amen, amen 
 
Collecte: Diaconie en Kerk 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
Of middels deze QR Code 
 
 
 
 
 
 
Volgende week 24 mei, 10.00 uur, vanuit de  
Grote Kerk, met ds. Michiel de Leeuw 

 
 


