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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter. 
Organist: Dhr Rogier Postma. 
De Muziekgroep staat o.l.v. Bertus Buijs 
 

 

Orgelspel 
Aansteken Paaskaars 
 
Welkom 
 
Luisterlied Opwekking 488  
 
Bemoediging & Groet  
Gebed  
 
Samenspraak Gezang 463 (couplet 1,2,3 door voorganger 4 en 5 
gezamenlijk)  

 
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
  
O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 



 

waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond. 
 
Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

Gesprek 
Lezing Mattheus 11:25-30 
Luisterlied Opwekking 779 
Verkondiging 
 
Samenspraak Zingende Gezegend 299 (mel. Gez. 334) couplet 1 door 
voorganger, 2, 3, 4 gezamenlijk) 
 

Lieve God, Gij hebt de tijd, 
dag en nacht hebt Gij geschapen; 
Gij die licht en donker scheidt, 
tijd voor werken, tijd voor slapen, 
Gij hebt ons die tijd gegeven 
om naar uw rijk toe te leven. 
 
Hadden wij maar meer geduld! 
Nergens kunnen wij op wachten, 
van onszelf zozeer vervuld 
dat wij almaar jagen, jachten 
om nog sneller daar te komen 



 

waar wij levenslang van dromen. 
 
Heer, Gij sprak: Ik ben de weg 
en de waarheid en het leven. 
Spreek dan in ons hart, en zeg 
dat zal sterven al ons streven - 
onze onvolkomen daden 
zijn volmaakt in uw genade! 
 
Help ons om die weg te gaan, 
alle rust in U te vinden, 
zodat wij uw stem verstaan: 
Kom tot Mij, vermoeide hinde, 
opgejaagd en voortgedreven, 
zie, Ik schenk u eeuwig leven! 

 
Voor- en dankbeden - Gezamenlijk Onze Vader 
 
Luisterlied Opwekking 717 
 
Zegen 
Orgelspel 
 
Collecten bij de uitgang 
 
 

 

 

 

 


