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Welkom 
 
De paaskaars wordt aangestoken 
 
Zingen: Openingslied: NLB 276 Zo maar een dak 
 1 zang, 2 gesproken  

 
 
2.  Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
Diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 
Bemoediging en groet 
 
Vredeswens 
 
Gebed om vergeving 
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Gebed om de noden van de wereld, Heer ontferm u 
 
 
Verootmoediging/Kyrie  
 
Zingen: Lofzang NLB 96a Zing een nieuw lied alle landen. 
 1 en 4 beide gezongen 

Refrein 

4.  Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
juichend uw koning, want Hij is nabij! 

 
Gebed voor de opening van de schrift 
 

Refrein: 

1. 
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Lezing: Wijsheid 6 vs 12-14  (Dirk) 
 
 
 
Lied (gesproken door voorganger): NLB 466  O wijsheid 

1. O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israel! 

 
Evangelielezing: Mattheüs 25 vs:1-13 
(allen staan) 
 
Zingen: NLB 25b acclamatie door zangers, voorzang gesproken door 
allen 
Zang: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Gesproken:  Omdat Gij zijt zoals Gij zijt, 

zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik, een leven lang. 

Zang: Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Gesproken:  Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.  

Zang: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Gesproken  Gij geeft Uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn 
vreugde, naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

Zang: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
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Overweging afgewisseld door en afgesloten met orgelspel  
 
 
Woorden van geloof 
 
v. Wij geloven in het leven,  

uit de duisternis ontwaakt.  
Wij geloven in de adem  
die ons wakker heeft gemaakt.  

a. Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat mensen raakt.   

 
v. Wij geloven in de woorden,  

ons door Jezus voorgedaan.  
Wij geloven in zijn voorbeeld  
dat nog mensen op doet staan.   

a. Ja, wij durven te geloven  
in het licht, ons voorgegaan.   

  
v. Wij geloven in de liefde  

die verdeeldheid overwint.  
Wij geloven in de hemel  
die op aarde dan begint.   

a. Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat ons verbindt.   

  
a. Wij geloven in een toekomst,  

die op vrede is gericht.  
Wij geloven in de zoektocht  
naar dat stralend vergezicht.  
Ja, wij durven te geloven  
in het niet te doven licht.  
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Zingen: NLB 834 Vernieuw gij mij o eeuwig licht   

 
Gezamenlijk gesproken: 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
 
Voorbeden en gebedsintenties  
Afgesloten met 
  

1. (zang) 
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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 
 
 
Collecte . voor het landelijk oecumenisch werk  

(Landelijke Raad van Kerken en 
katholieke vereniging voor oecumene Athanasius en 
Willibrord).  
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Slotlied: 704 Dankt dankt nu allen God,  

 
 
Gesproken door voorganger 
2  Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 

 
Zegen  
 
Gesproken door allen 
3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 

  

1. (zang) 
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