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Welkom, aansteken van de paaskaars gevolgd door het lied ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
zo als een mantel om mij heengeslagen,
waakt over mij en over al mijn gangen.
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, om, als ik val, mij telkens op te vangen.
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Inleiding gevolgd door het gedicht ‘Gij die roept’ (ZZZ 587)
“Gij die roept, mensen zoekt en bemint als uw kind: spreek ons aan bij onze naam.
Gij die vraagt, mensen draagt en wil zijn als geheim: spreek ons aan bij onze naam.
Gij die hoort, ons verhoort, tot vertrouwen bekoort: spreek ons aan bij onze naam.
Gij die kijkt, ons verrijkt met uw kracht, sterk en zacht: spreek ons aan bij onze naam.”
Lied van de Goede Herder (NLB 23c: 1, 2 & 5)
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
wijst mij een groene streek;
doet mij zijn wegen gaan,
daar rust ik aan een stille stroom
De paden van gerechtigheid,
en niets dat mij ontbreekt.
ter ere van zijn naam.
5.Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag.
Lezing: Johannes 10: 1-10
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders
naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de
schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen
schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft,
loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze
niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Jezus vertelde hun
deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik
ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de
schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal
hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te
roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn
volheid.

Lied: In resurrectione tua, Christe - Taizé
(Laten hemel en aarde zich verheugen in uw opstanding, o Christus.)

Overdenking
Muziek: Italiaans lied - Tsjaikovsky
Lied ‘Dag en nacht Heer’ (Randstadbundel 364)

(Melodie en vertaling van: All night, all day)
1. Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
Als de dag opnieuw begint
waakt Gij als een herder over mij
Als een vader voor zijn kind
veilig mag ik met U gaan
3. Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
In het duister van de nacht
waakt Gij als een herder over mij
Gij mijn toevlucht en mijn kracht
veilig mag ik met U gaan

2. Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
In de avondschemering
waakt Gij als een herder over mij
Ik ben Uw beschermeling
veilig mag ik met U gaan
4. Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Gebed en zegen
Slotlied ‘Uit vuur en ijzer, zuur en zout’
1. Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

2. Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.

3. Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

In deze tijden zullen de voorganger en bestuursleden proberen telefonisch betrokken te blijven.
Mocht je behoefte hebben aan een gesprek, ziek worden of te maken hebben met overlijden, stuur
de voorganger dan gerust een email (nick_everts@live.nl) of bel 06-13815470

