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de Paaskaars brandt. 
orgelspel 
Lied vooraf     Psalm 118  :  7 
Welkom, mededelingen. 
  

DIENST VAN VOORBEREIDING 
Intochtslied     713  :  2                
Stil gebed 
Bemoediging en groet en 
Klein Gloria  =  Lied 195 
Drempelgebed 
Lied            Psalm 127  :  1                            
Smeekgebed 
Lied            Psalm 118   :   6                     
Woord van genade 
Lied            713  :  5                                    
Leefregels                   
Lied            971 :  2 
  

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van het Woord, om de Geest, 
over: 
 
   Johannes 13:31-35 
Dat kun je wel zien! : Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar korte tijd bij hen 
zal zijn. Hij zegt dat ze elkaar moeten liefhebben zoals hij hen heeft liefgehad. Aan 
die liefde zal iedereen zien dat ze zijn leerlingen zijn.    (plaatje  png, en mp3-
vertelling-podcast),   kindernevendienst, uit KOZ-rooster, Gerdy en Henrike 

Schriftlezing:   Psalm 98   uit   de  NBV21,  lector Wilma 

1  Een psalm. 

Zing voor de HEER een nieuw lied: 
wonderen heeft Hij verricht. 
Zijn rechterhand heeft overwonnen, 
zijn heilige arm heeft redding gebracht. 
2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, 
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. 
 
3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw 
voor het volk van Israël. 
De einden der aarde hebben het gezien: 
de overwinning van onze God. 



 
4  Juich de HEER toe, heel de aarde, 
juich en jubel, zing het uit. 
5 Zing voor de HEER bij de lier, 
laat bij de lier uw lied weerklinken. 
6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten, 
juich als de HEER, uw koning, verschijnt. 
 
7  Laat bruisen de zee, met alles wat daar leeft, 
laat juichen de wereld met haar bewoners. 
8  Laten de rivieren in de handen klappen 
en samen met de bergen jubelen 
 
9  voor de HEER, want Hij is in aantocht 
als rechter van de aarde. 
Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, 
       de volken oordelen naar recht en wet.  

Lied           Psalm 98 : 3                     
uitleg en verkondiging   
Lied           513  : 1,3,4               
  

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
((pastoralia? ...........................  : lied?)) 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Gaven-toelichting 
Lied         655 : 1,2,4,5,                                         
Zegen, 3x amen, en Lied 415 : 3   
orgelspel 
gaven 
 


