
 
Zondag 25 april 2021 

vierde zondag van Pasen 

 
Muziek 

 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg Die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen, 
allen zegen ook ons met uw licht! 
 
Openingslied: ‘Gij die uw gemeente bijeenroept’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Verzameld 
Liedboek 638) 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord,  
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen, 
kom over ons met uw geest. 
Kom over ons met uw geest. 

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(Iona, 11) 
 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. 
 
Gloria: ‘Zing nu de Heer, stem allen in’: lied 654, 1+5 (t. 
Ad den Besten, m. Neurenberg 1523) 
 
1. Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
 
5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, - 
Gij herder die ’t verlorene zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
 

de heilige Schrift 
 

Evangelielezing: Johannes 10, 1-16 
 
Gezongen Schrift: ‘Alle dagen van mijn leven’ – naar 
psalm 23 (t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf; 
‘Naar de psalmen’) 
 

Antifoon 
Alle dagen van mijn leven 

volgen mij genade en geluk. 
 

Jij wijst me de weg, 
Je gaat voor me uit waar 

ik dreig te verdwalen. 
 

Op Jou kan ik rekenen. 
 

antifoon 
 

Jij brengt me naar de oevers van de aarde, 
waar het water van de zee zich uitstrekt 

tot ver voorbij de horizon. 
In open velden wandel Je met mij, 
met boven ons alleen de wolken. 

 
Op kracht kom ik, tot rust, met Jou. 

antifoon 
 

In de drukte van het snelverkeer of in de waanzin 
van de tijd raak ik niet langer in paniek. 
Diep van binnen weet ik van je vrede. 

 
Als alles me teveel wordt, hoor ik je stem 
die mij aan tafel roept. Je legt een hand 

op mijn hoofd als ik aanschuif. 
 

Op mij heb je gewacht. 
 

Steeds weer ben Jij mijn thuis. 
 

antifoon 
 
Overweging 
 
Muziek  

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Kom, adem ons open’  
(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Kom, adem ons open, 
Kom, adem ons open, 
Adem ons open. 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 



uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Leven is van zeven dagen’  
(t. Michaël Steehouder, m. Peter Rippen; Zangen van 
zoeken en zien, 25) 
 

1. Leven is van zeven dagen 
lief en leed, verdriet en licht. 
Stappen zetten, wegen wagen, 
goede toekomst in het zicht. 
Mogen wij elkander dragen 
op de weg die voor ons ligt. 
 
5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 

 
Muziek 
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