
 
Zondag 24 april 2022 

 tweede 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 Hier zijn wij, Paasmensen, 
 geroepen om op te staan. 
allen Hoor ons zingen en ons bidden 
 en open ons hart. 
vg Wij bidden om licht, 
 het licht van Christus. 
allen Dat hij mag opstaan in ieder van ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’:  
lied 280: 1, 5 en 6 (t. Sytze de Vries; m. Willem Vogel) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, ingeleid en afgesloten door: ‘laat ons bidden 
uit gemis’, 1 (t. Joke Ribbers, m. Willem Vogel; Tussentijds 
16) 
 
Laat ons bidden uit gemis 
tot de God die liefde is 
en Hem om ontferming smeken, 
want het lijden is zo groot 
en Hem vragen recht te spreken, 
want de wereld is in nood. 
 
Gloria:  ‘Zing nu de heer! Hij zag ons aan’:  
lied 643: 1, 2, 6 en 9 (t. Nicolai Frederik Severin Grundtvig; 
vert. Muus Jacobse, m. Thomas Laub)  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Inleiding op de lezingen 
Gezongen lezing uit het Eerste Testament  
Exodus 15, 1-18; ‘Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn 
gezang’: lied 151 

(t. Jan Wit; m. Adriaan C. Schuurman)  
 
Evangelielezing: Lukas 24, 13 - 35 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339a 

(m. Frits Mehrtens)  

 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Gij volgt ons uit Jeruzalem’: lied  255: 1, 2 en 3   

(t. Willem Barnard; m. Jan Pasveer) 
 

gebeden en gaven 
 

In gedachtenis: Sindy Eikens 
31 december 1941 – 14 april 2022 

 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg  Zo bidden wij: 
 
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 

  (lied 368f; t. en m. Paul Schollaert) 
 
allen 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. 

allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Christus, onze Heer, verrees’: lied 624 
(t. Lyra Davidica; vert. onbekend; m. Londen 1708) 

 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 
 
Amen 
 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De koffie 
mag overal in de kerkzaal en door het hele gebouw 
worden opgedronken. Laten we erop blijven letten dat we 
elkaar de ruimte geven. 

 
 



Voorganger: ds. Marian van Giezen, Houten 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
2e ambtsdrager:  Jan van de Kuilen 
Lector: Feije Duim 
Koster: Nico Peer 
Welkom: Robert van Bloemendaal 
Geluid: Fokke van der Veer 
Beeld: Lieske Duim 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de Kuilen 
 
De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en 
voor Vorming en& Toerusting. Bijdragen van de kinderen 
zijn voor de Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes vindt 
u in de nieuwsbrief.  


