
Zondag 26 maart ’23, Voorganger ds. Evi de Vries uit Coevorden, organist Karin Heeling. 
 
Welkom 
Openingslied: Psalm 122: 1, 3  
 

1  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: "Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
3  Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten 

 
Begroeting  
Onze hulp en Groet 
 
Inleiding op de dienst   
Luisteren naar Psalm 126a: https://www.youtube.com/watch?v=kJVR1uxRy10   
 
Kyriegebed 
 
Lied bij de opening van de Schriften: Lied 845: 1, 3 (melodie van Ps. 86) 
 

Tijd van vloek en tijd van zegen, 
tijd van droogte, tijd van regen, 
tijd van oogsten, tijd van nood, 
tijd van stenen, tijd van brood, 
tijd van liefde, nacht van waken, 
uur der waarheid, dag der dagen, 
toekomst die gekomen is, 
woord dat vol van stilte is. 
 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen. 
Wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

https://www.youtube.com/watch?v=kJVR1uxRy10


 
 
1e Lezing uit Prediker 3: 1-13 
 
Lied 982  
 

In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 
Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 
In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 

 
2e Lezing: Johannes 14:  15-17, 25-28  
 
Lied: Lied 836: 3, 4  
 

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, 
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, 
hoe schoon uw vrede is. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 



 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Zingen:  Wij geloven… (mel. Lied 913) 
 Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, 

die de hemel en de aarde, door zijn woord heeft voortgebracht, 
die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft 
en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft. 

 
Ik geloof in Jezus Christus  ’s Vaders eengeboren Zoon, 
mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon; 
die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging 
en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving. 

 
Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft 
en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft. 
Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis. 
Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Moment voor de collectes 
 
Slotlied: Lied 1014 
 

Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren. 
Bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
met liefde, onze redding. 
Wees vriendelijk in woord en daad, 
bewogen om Gods schepping. 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen. 
Kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
De sterke zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven. 
Als woorden stokken spreekt de hand, 
in vriendschap, steun en zegen. 
 
Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans, 
een schat om uit te delen. 

 
Wegzending en zegen met gezongen Amen. 
 


