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Voorganger ds Martijn Junte 

Organist: Hans Jacobi 

 

Voorbereiding 
Orgelspel 

Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw 

Aansteken van de paaskaars 

     (gemeente gaat staan) 

Aanroeping 
 
Zingen lied 604, De eerste dag der week 

 



2      3 
Het water van de vloed    Wij delen brood en wijn. 
Stond ons al aan de lippen   Al waren onze zonden 
het wrakhout van de moed   zo rood als karmozijn, 
brak krakend op de klippen,   ons beeld blijft ongeschonden. 
toen steeg de vogel hoop   Het graf, de moederschoot 
op vleugels hooggeprezen;   zal niet het einde wezen. 
wij vieren onze doop    Wij leven uit de dood 
nu Christus is verrezen, verrezen,  nu Christus is verrezen, verrezen, 
verrezen, verrezen.    verrezen, verrezen. 
 

Votum en groet 

Zingen antwoordlied 

 

Inkeer 
 
Gebed 

Zingen lied 324, Wat vrolijk over U geschreven staat 

 



2      3 
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,  
‘redden wat verloren is’, dat woord,  trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,  beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 
Woord en gebed 
 

Lezing Genesis 8: 9-17 

Zingen lied 326, Van ver van oudsher aangereikt 

 

2       3 
Dit woord komt tot ons op de wind.  Dit woord blijft leven in een lied 
Het zoekt een huis, een wijs, Het vindt   waar mensen zingen sterft het niet, 
gehoor bij mensen, onderdak.   als adem die de harten voedt, 
Dit woord, dat God van oudsher sprak.  als lente die ons bloeien doet. 

4      5 
Dit lied dat onze nacht verstoort  Van ver, van oudsher aangezegd, 
wordt keer op keer als nieuw gehoord,  een naam, opnieuw op ons gelegd, 
Het breekt zich baan in morgenlicht,  een woord, dat onze monden vult, 
een nieuwe dag, een vergezicht.  een lied, dat Gods gelaat onthult 

6 
O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

 

Overdenking 



Orgelspel 

Voorbeden 

Onze Vader (gezongen)  

 

Uitzending en zegen 

Mededelingen, o.a. aankondiging van de bij de uitgang te houden collecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zingen slotlied 657 Zolang wij adem halen 

 

2     3 
Al is mijn stem gebroken,   Het donker kan verbleken 
mijn adem zonder kracht,  door psalmen in de nacht. 
het lied op andere lippen  De muren kunnen vallen: 
draagt mij dan op de nacht.  zing dan uit alle macht! 
door ademnood bevangen  God, laat het nooit ontbreken 
of in verdriet verstild:    aan hemelhoog gezang, 
het lied van uw verlangen  waarvan de wijs ons tekent 
heeft mij aan ‘t licht getild.  dit lieve leven lang. 

4 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

Uitzending en zegenbede  (staande) 



 

 

 

De collecten zijn bestemd voor: 

• De Stichting Madalief 

• De Remonstrantse gemeente 

De Stichting Madalief is een non-profit organisatie met als doel de kansarmste kinderen in 

Madagaskar b.v. met schoolgeld en voedselhulp) een betere toekomst te bieden. (zie ook 

www.madalief.nl)) 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL93INGB0000006397 onder vermelding van: het collectedoel 

Stichting Madalief en/of Remonstrantse Gemeente  

 

 

 

 

 

De eerstvolgende activiteit van de gemeente is: 
zo 6 juni om 10.30 uur: 

kerkdienst met ds. Reinhold Philiip 

http://www.madalief/

