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Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 
Aansteken van de kaars 
 
Lied 214: 1, 2, 4, 8 
Het licht dat weer opnieuw begon,  
de dag, de pas ontwaakte zon,  
verhogen Hem die boven is  
en die alleen te loven is. 
 

Hef op uw hart en uw gelaat  
gelijk het licht dat opengaat,  
wees als de engelen bereid,  
wijd God uw ganse levenstijd!  
 

En laat uw licht als hemellicht  
schijnen voor ieders aangezicht,  
zodat het ieder helder is  
dat God uw licht, uw helper is.  
 

Lof zij de Vader, eeuwig licht,  
de Zoon, zijn enig aangezicht,  
lof zij de Geest, der liefde vuur,  
loof God vandaag van uur tot uur!  
 
Stilte 
 

Drempelgebed 
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft,  
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid,  
G. en niet laat varen de werken van Zijn 
handen.  
V. ………… door Jezus Christus, onze Heer.  
G. Amen.  
 

Psalm van de zondag: Psalm 66: 1, 5, 7 
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d’aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 

 
Ik kom met gaven in mijn handen. 
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
en brengt U, Heer, de offeranden, 
U in benauwdheid toegezegd. 
Brandoffers wil ik U bereiden 
en zoete geuren op doen gaan. 
Ik wil U heel mijn leven wijden: 
aanvaard het, neem mijn offer aan. 
 
De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 
Smeekgebed uitlopend op 
 
Kyrie: Lied 299d 
Heer, ontferm U over ons,  
Christus, ontferm U over ons,  
Heer, ontferm U over ons.  
 
Gloria: Lied 299e 
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.  
Wij loven U, aanbidden U,  
vereren en zegenen U.  
Wij danken U om uw glorie!  
Hemelse Koning, God over allen,  
Vader van mensen!  
Jezus Messias, één met de Vader,  
Lam van God,  
die wegdraagt de zonde van heel onze wereld:  
geef uw ontferming!  
Heilig, heilig zijt Gij alleen,  
Heer, Allerhoogste, Jezus Messias,  
heilige Geest, glorie van God!  
U alle eer, nu en altijd.  
Amen, amen, amen. 
 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst  
 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 
V. De Heer zij met u.  
G. Ook met u zij de Heer.  
 
Gebed van de zondag 



Eerste lezing: Psalm 110 (NBV21) 
1Van David, een psalm. 
De HEER spreekt tot mijn heer: 
‘Neem plaats aan mijn rechterhand, 
Ik maak van je vijanden 
een bank voor je voeten.’ 
2Uit Sion reikt de HEER u 
de scepter van de macht, 
u zult heersen over uw vijanden. 
3Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde 
trekt. 
Op de heilige bergen, uit de schoot van de 
dageraad, 
komt tot u de dauw van uw jeugd. 
4De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed 
niet terug: 
‘Je bent priester voor eeuwig, 
zoals Melchisedek.’ 
5De Heer aan uw rechterhand 
verplettert koningen op de dag van zijn toorn. 
6Hij berecht de volken, 
verplettert hoofden, overal op aarde, 
lijken stapelen zich op. 
7Hij drinkt onderweg uit de beek 
en dan heft Hij zijn hoofd. 
 
Lied: Psalm 89: 9, 10, 11 
Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan 
ontvouwd,  
aan mensen naar uw hart uw woorden 
toevertrouwd:  
Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik 
omgeven  
de koninklijke held, uit al het volk verheven,  
David, mijn trouwe knecht, dien Ik heb 
uitverkoren,  
dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 
 
Mijn hand is hem tot steun, mijn rechter arm 
zijn kracht.  
Geen vijand valt hem aan, Ik weer der bozen 
macht.  
Ik breek de tegenstand van allen die hem 
haten,  
mijn goedertierenheid zal nimmer hem 
verlaten.  
Mijn naam die hij belijdt, doet hem tot aanzien 
komen,  
zijn hand rust op de zee, zijn kracht beheerst 
de stromen.  

Hij prijst mijn hoge gunst met namen 
menigvoud:  
Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn 
behoud.  
Ik antwoord hem: Mijn zoon, de vorsten zullen 
beven,  
mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo 
hoogverheven.  
Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn 
welbehagen,  
Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zeten 
schragen. 
 
Evangelielezing: Marcus 16: 9 – 20  
9Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week 
uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst 
aan Maria van Magdala, bij wie Hij zeven demo-
nen had uitgedreven. 10Ze ging het nieuws ver-
tellen aan de mensen die Hem hadden verge-
zeld en die nu om Hem treurden en rouwden. 
11Toen ze hoorden dat Hij leefde en dat zij Hem 
had gezien, geloofden ze het niet. 12Daarna ver-
scheen Hij in een andere gedaante aan twee 
van hen toen ze buiten de stad waren. 13Ze gin-
gen terug en vertelden het aan de anderen; 
maar ook zij werden niet geloofd. 14Ten slotte 
verscheen Hij aan de elf leerlingen terwijl ze 
aanlagen voor de maaltijd, en Hij verweet hun 
hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen 
geloof hadden geschonken aan degenen die 
Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was 
opgewekt. 15En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de 
wereld rond en verkondig het goede nieuws 
aan alle schepselen. 16Wie gelooft en gedoopt is 
zal worden gered, maar wie niet gelooft zal 
worden veroordeeld. 17Het geloof zal gepaard 
gaan met de volgende tekenen: zij die geloven 
zullen in mijn naam demonen uitdrijven, ze 
zullen spreken in onbekende talen, 18met hun 
handen zullen ze slangen oppakken en als ze 
een dodelijk gif drinken zal dat hen niet deren, 
en ze zullen zieken weer gezond maken door 
hun de handen op te leggen.’ 
19Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de 
Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats 
aan de rechterhand van God. 20En zij gingen op 
weg om overal het goede nieuws te verkondi-
gen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun 
verkondiging kracht bij met de tekenen die 
ermee gepaard gingen. 



Acclamatie: Lied 339a 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,  
in alle eeuwen der eeuwen.  
 
Verkondiging 
 
Lied 445 (Hemelhoog) 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan,  
sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.          
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan,  
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan,  
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
De kinderen keren terug in de dienst 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankgebed en voorbeden 
afgesloten met:  
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.  
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Inzameling der gaven 
 
Slotlied: Gezang 296 (Liedboek 1973) 
Ik kom met haast, roept Jezus’ stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen die Hem loven. 

 
Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat Ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 
 
Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worst’ling gaande. 
Ik ben ’t uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij:  
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in ’t lijden. 
Niets zal u van mij scheiden. 
 
Heenzending en zegen 
G. Amen.  
 
Orgelspel 
 


