
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 19                       Zondag  Beloken Pasen                                    zondag 08 april 2018 

                                                                 liturgische kleur: wit 

                                 Voorganger: Ds. J.S. Dijkhuizen,Bergen 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm             Diaken:   Martin Uyterlinde 

Koster:  Hans Veraar     Organist:  Dick Ridder 

Lector:                        Nella Yperlaan 

Jarig, Bloemen :           De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 mw J. Snijders-vd Engel, Gijsbr.v. Amstelstraat 428, 1216CD Hilversum, wordt 12 april 97 jaar 

Agenda: Woe 11 april- ouderenmiddag Wijkgebouw, Eikenlaan, aanvang 14.30 uur, Jaarlijkse 

bingomiddag met mooie prijzen.  Koffie en thee staan voor u klaar. U bent van harte welkom! 

Zondag    15 april – 10.00  uur,  ds H.M.Ploeger 

Maandag 16 april – kledingaktie Oude Pastorie 

                     De kruisweg nader bekeken   

 Op Goede Vrijdag hebben we via de beamer afbeeldingen van de kruisweg, gemaakt door Relie Hermans, 

bekeken. De oorspronkelijke olieverfschilderijen heb ik op dit moment in bruikleen. Van een aantal mensen heb 

ik gehoord dat ze die graag willen zien.  Daarom zullen we tijdens de bijeenkomst van de bijbelkring op 19 april 

de afbeeldingen met elkaar bekijken. Ook als u geen vaste deelnemer bent van de bijbelkring bent u van harte 

welkom. We beginnen om 14.30 uur in de kerk.       

 

Lied van de week:     Lied 642: 1, 2, 7 en 8 

  Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte                                 we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Psalm 23B: 1,2 en 5 

Bemoediging en Groet 

Zingen: Vrede voor jou - uit Geroepen om te zingen 15: 1 en 3 (tekst Jan van Opbergen)      

                                                     

1 Vrede voor jou hierheen gekomen,                         3. Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt 

zoekend met ons om mens te zijn.                                 jij die de hele wereld draagt. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden,                              kom naar ons toe, leer ons te leven, 

jij met je last, verborgen pijn;                                      help ons te zien wat ieder vraagt: 

Vrede, genade, God om je heen,                                    tijd om te leven, kans om te zijn, 

vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen!           een plek om nu en ooit gezien, aanvaart te zijn!

  

                                                                                                                                   we gaan zitten

Gebed om ontferming 

Loflied:  Psalm 81: 1, 5, 8 en 9 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

1e Lezing: Jesaja 26: 1 – 8    Redding en vrede voor het rechtvaardige volk 



261Op die dag zal in Juda dit lied klinken: ‘Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt ons redding 

als een wal, als een muur. 2Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het 

volk van uw getrouwen.3De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. 

4Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. 

5Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf 

hun stad ten val, hij maakt haar met de grond gelijk,  niets laat hij van haar heel. 6Dan wordt ze 

onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’ 7U effent het pad 

voor de rechtvaardige, u baant voor hem een rechte weg. 8Ook wij verlaten ons op u, HEER: wij 

gaan de paden van uw recht. Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit. 

 

Zingen:  Lied 16 B ( 3 x )  

2e Lezing: Johannes 20: 19-31, zie 2e blad 

 

Zingen- (2 x) : Vrede wens ik je toe  -  (Iona-community), Nederlandse tekst Roel Bosch 

 
Overweging 

Zingen:0 God,behoed ons in de nacht – couplet 1,3 en 4(tekst:Andries Govaart,melodie lied 617) 

 

1 O God, behoed ons in de nacht, 

Gij zijt het morgenlicht dat wacht 

als wij verstijfd en blind en doof 

in duister leven, levend dood. 

 

3 Wij leven met de luiken dicht, 

in angst verschanst en zonder licht 

zijn wij begraven, dood, alleen 

en zien geen weggerolde steen.

4 Breek, Jezus, door de onmacht heen, 

sta in ons op, rol weg de steen 

die ons weerhoudt ook op te staan 

en geef ons vrede in Uw naam.

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorbeden, met acclamatie   Lied 367e-  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

Stil gebed en gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecten:  1 Diaconie    2 Kerk 

Slotlied (staande):   Lied 643: 1, 2 en 7       Zegen beantwoord met gezongen AMEN 


