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VOORBEREIDING 

 

Welkom en aansteken van de Paaskaars  
 

 v: Het licht van Christus voor de wereld. 

 a: AMEN. 

 

 

Bemoediging  
 

 v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige, 

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 v: De Eeuwige blijft trouw, 

 a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN. AMEN. 

 

 

Lied: 72: 1, 2 Geef, Heer, de koning uwe rechten 

 

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan ’s konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

2 Zolang de zon des daags zal rijzen, 

de maan schrijdt door de nacht, 

moet al het volk hem eer bewijzen, 

hem loven elk geslacht. 

Hij moge mild zijn als de regen, 

het land tot lafenis. 

Vrede zal bloeien allerwegen, 

totdat geen maan meer is. 
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Groet  
 

 v: De Eeuwige is met u, 

 a: OOK MET U IS DE EEUWIGE. 

 

 

Gebed om ontferming,  

afgewisseld met gezongen Kyrie: 301k 

 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Christe eleison. Christe eleison. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

Glorialied: 304 Zing van de Vader 

 

1 Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

 

RONDOM HET  WOORD 

 

 

Moment voor de kinderen 

 

 

Gebed  

 

Lezing uit Tenach: Jesaja 55: 1 - 6  
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Lied: 153 Ik wil niet zwijgen 

 

refrein Vol vreugde put je water uit de bron van bevrijding. 

 

1 Ik wil niet zwijgen, ik zal zingen, 

ik zal U loven, trouwe God. 

Ik voelde de gloed van uw boosheid 

maar weg is uw woede, U troost mij. 

refrein 

 

 

2 God is mijn redder. 

Ik ben vol vertrouwen, ik wankel niet, 

want de Ene, mijn sterkte, beschermt mij, 

de Eeuwige heeft mij redding gebracht. 

refrein 

 

 

3 Vol vreugde put je water 

uit de bron van de redding. 

Loof onze redder, noem vol vreugde Gods naam, 

bezing op aarde de kracht van Gods liefde. 

refrein 

 

 

4 Zing een lied voor de Ene, 

Gods grootse daden op heel de aarde. 

Jubel en juich, al wie woont in Gods stad, 

de Heilige van Israël is groot, is nabij! 

refrein 

 

 

Lezing uit het Evangelie: Marcus 1: 1 - 11  

 v: Lof zij Christus, 

 a: IN EEUWIGHEID. AMEN. 
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Lied: 526: 1, 2 Juich voor de koning van de Joden 

 

1 Juich voor de koning van de Joden, 

buig voor geen dove wereldmacht, 

kniel voor de knecht die Gods geboden 

beluisterd heeft en wel geacht. 

Drie vreemden zochten Hem van verre, 

Herodes hebben zij bespot, 

met goud, met wierook en met mirre 

aanbaden zij de Zoon van God. 

 

2 Hij daalt ootmoedig in het water, 

de vogel Geest komt aangesneld, 

God heeft in Hem zijn welbehagen 

en alle zaligheid gesteld: 

tegen de stroom staat Hij ten teken, 

hier wordt des levens loop gewend, 

het blinde lot gestuwd tot zegen, 

wij zijn tot in de dood gekend. 

 

Overweging  

 

Instrumentaal  
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GEBEDEN  EN  GAVEN 

 

 

Gebeden eindigend met stil gebed,  

en het gezongen 'Onze Vader': Lied 1006 

 

Onze Vader in de hemel, 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

Aankondiging bloemengroet en doel van de gaven 

(zie pag. 8) 
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OP WEG GAAN 

 

Slotlied: Lied 657: 1, 2, 4 Zolang wij ademhalen 

 

1 Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

2 Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

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. 

 

Wegzending en zegen, gevolgd door gezongen 'Amen' 
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MEDEDELINGEN  

 

 

De Collecte is bestemd voor Diaconaal werk in Nuenen.  

Uw bijdrage voor deze collecte kan overgemaakt worden op 

rek.nr NL03 INGB 0005 1668 65 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Nuenen  

 

 

Zondag 17 januari, 10:00 

Oecumenische dienst ‘Eenheid van de Kerken’ in De Regenboog 

Voorgangers: Pieter Flach en pastores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voor meer informatie over de PGN: www.pgn-nuenen.nl 
 
Mededelingen voor de komende zondag kunnen vóór donderdag 
9.00 uur aangeleverd worden bij: ordevandienst@pgn-nuenen.nl 

 

http://www.pgn-nuenen.nl/

