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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Hans Maat 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep  olv Bertus Buijs 

 
In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,  
in de morgen wend ik mij tot u en wacht. 

Psalm 5:4 
 
Lied uit de gemeente: Liefde is de Bron 
 
Aansteken paaskaars ambtsdrager 
Mededelingen  
 
Luisteren naar: 
Opwekking 245 :  Hier in uw heiligdom    
Opwekking 623: Laat het huis gevuld zijn 
 
Stilte, Bemoediging en groet 
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft 
niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van 
God.”’ Matteüs 4:4 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Psalm 84 
1    
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

https://dailyverses.net/nl/psalmen/5/4


3    
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
6    
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Lezing Psalm 34:5 
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd. 
 
NBV: Handelingen 9: 10-19 
10In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei 
de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11Daarop 
zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas 
naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12en hij 
heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en 
hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ 13Ananias 
antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en 
over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft 
aangedaan. 14Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om 
hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ 15 
Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om 
mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de 
Israëlieten. 16 
Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn 



naam.’ 17Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen 
oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door 
Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen 
dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ 18Meteen 
was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond 
op en liet zich dopen, 19en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op 
krachten. 
 
Preek 
 
Meditatief luisteren naar:  
Stil, mijn ziel wees stil  Opwekking 717  
 
Stil mijn ziel wees stil, 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
In je beproevingen en zorgen. 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
God U bent mijn God... 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd heeft 



Wacht wacht op de Heer 
De zwartste nacht 
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen 
 
Gebedstijd met een oefening in luisteren en God woorden doorgeven 
Voorbede en dank 
gezamenlijk Onze Vader  
 
Luisteren naar: 
Groot is uw trouw o Heer  336 Hemelhoog of 127 opwekking 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke aandacht, bemoediging en gebed 
Pastoraat – naar een ander omzien – vinden we belangrijk in de Dorpskerk. 
Team Pastoraat coördineert de pastorale zorg voor jong en oud. Neem 
gerust contact op bij geloofsvragen, levensvragen, ziekte, overlijden, 
maar ook als u gewoon een gesprek wilt. Coördinator Pastoraat: Ds. Gert 
de Ruiter, 06-37455599/ ds.deruiter@hotmail.com. Overige leden Team 
Pastoraat: 
Eppo Kramer 0620980759  Henriette Faas 023-5630465 
Cees van der Ven 0297-328228 Joop Stroes 023-5658584 
Pastoraat Zorgcentrum Aelsmeer: Dik Vollmuller 0297-323465 


