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‘En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, 

zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt’ 

Filippenzen 1:9-10a 
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Orgelspel 
 
Verwelkoming door gastheer/gastvrouw 
Aansteken van de paaskaars 
 
Lied om de dienst mee te beginnen  
‘Steekt nu voor God de loftrompet’ NLB 95:1,2  
1 Steekt nu voor God de loftrompet, 
 Hem die ons in de vrijheid zet. 
 Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
 Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
 Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
 Viert Hem, de koning der getijden. 
 
2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, 
 de goden zijn Hem onderdaan; 
 de hoge bergen houdt Hij staande. 
 Het hart der aard' is in zijn hand. 
 Hij riep de zee, Hij schiep het land. 
 Hij is het, die de weg ons baande. 
 
Votum en groet 
 
Inleidende lezing ‘Terwijl ik hier zo sta’ Chagall 
 Terwijl ik hier zo sta 
 Stijgt op uit de diepte van mijn taferelen 
 David met zijn harp tot mij. 
 Hij wil mij bijstaan als ik huil, heft psalmen met mij aan. 
 En na hem verschijnt Mozes en zegt: 
 ‘Jullie hoeven niemand meer te vrezen.’ 
 Hij beveelt je rustig te blijven 
 tot hij opnieuw de tafels uit steen beschreven heeft 
 voor een nieuwe wereld. 
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Gebed 
 
Lied om te luisteren en te lezen ‘God heeft het eerste woord’ NLB 513  
1 God heeft het eerste woord. 
 Hij heeft in den beginne  
 het woord doen overwinnen,  
 Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2 God heeft het eerste woord. 
 Voor wij ter wereld kwamen,  
 riep Hij ons reeds bij name,  
 zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3 God heeft het laatste woord. 
 Wat Hij van oudsher zeide,  
 wordt aan het eind der tijde  
 in heel zijn rijk gehoord. 
 
4 God staat aan het begin  
 en Hij staat aan het einde.  
 Zijn woord is van het zijnde  
 oorsprong en doel en zin. 
 
Inleiding tot de lezingen  
 
Bijbellezing Deuteronomium 29:1-5 
Mozes riep het hele volk van Israel bijeen en sprak het als volgt toe: ‘U 
hebt in Egypte met eigen ogen gezien wat de Heer allemaal heeft 
gedaan met de Farao en zijn onderdanen, met heel zijn land.’ U was 
getuige van zijn grootste daden en tekenen en wonderen, maar pas 
vandaag heeft de Heer u werkelijk inzicht gegeven, u de ogen en oren 
geopend. Veertig jaar lang heeft Hij u door de woestijn geleid en in al 
doe tijd raakten uw kleren en uw sandalen niet versleten, en had u 
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geen brood en geen wijn of andere drank nodig. Dat moest u ervan 
doordringen dat Hij, de Heer, uw God is. 
 
Lied om te luisteren en te lezen  
‘Een rijke schat van wijsheid’ NLB 313:1,2  
1 Een rijke schat van wijsheid 
 schonk God ons in zijn woord. 
 Heb moed, gij die op reis zijt,  
 want daarmee kunt gij voort. 
 Gods woord is ons een licht 
 en elk die in vertrouwen  
 daarnaar zijn leven richt,  
 die zal er in aanschouwen  
 des Heren aangezicht. 
 
2 God opent hart en oren,  
 opdat wij in geloof  
 zijn roepstem zouden horen,  
 voor andre stemmen doof.  
 Gods woord gordt mensen aan,  
 om zonder te versagen  
 het smalle pad te gaan  
 en stil het kruis te dragen 
 achter hun Heiland aan. 
 
Bijbellezingen Filippenzen 1:1-11; Lukas-evangelie 22:25-28 
Filippenzen 1:1-11 
Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen 
in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en 
dienaren. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer 
Jezus Christus. 
Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor 
u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu 
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toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben 
ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook 
zal voltooien op de dag van Christus Jezus. 
Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan 
het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken 
is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig. 
God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van 
Christus Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en 
fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan 
zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de 
vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof 
en eer van God. 
Lukas-evangelie 22:25-28 
Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen 
onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. 
Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste 
worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die 
aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die 
aanligt? Maar ik ben in jullie midden als een die dient. Jullie zijn in al 
mijn beproevingen steeds bij  mij gebleven. 
 
Lied om te luisteren en te lezen NLB 313: 4,5 
4 Maar wie op ’t woord vertrouwen  
 dat uitging uit Gods mond,  
 die kunnen veilig bouwen,  
 hun huis heeft vaste grond. 
 Des Heren woord maakt vrij  
 van dienst aan vreemde machten;  
 in ’t woord herkennen  
 wij zijn plannen en gedachten, 
 Het rijk is ons nabij! 
 
  



7 

 

5 O Gij die wilt ontmoeten  
 wie vragen naar uw wil,  
 zie hoe wij aan uw voeten  
 zitten en luistren stil. 
 Geef dat tot U, o Heer,  
 ’t woord van uw welbehagen  
 niet ledig wederkeer’,  
 maar dat het vrucht mag dragen,  
 uw grote naam ter eer. 
 
Overdenking 
 
Muziek ‘Vater unser im Himmelreich’ BWV 683 J.S. Bach 
 
Mensen die wij gedenken  - onder voorbehoud 
 
Voorbeden, 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 
 
Mededelingen, o.a. over de bij de uitgang te houden collecten 
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Lied om mee naar huis te gaan   
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ NLB 416  
1 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
 jou nabij op al je wegen  
 met zijn raad en troost en zegen.  
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
 bij gevaar, in bange tijden,  
 over jou zijn vleugels spreiden.  
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
 in zijn liefde je bewaren,  
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
 tot wij weer elkaar ontmoeten,  
 in zijn naam elkaar begroeten.  
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Uitzending en zegenbede 
 
De kerkenraad dank u voor uw komst en wenst u wel thuis en een 
goede week. 


