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Thema “geef Mij nu je angst” 



Welkomstwoord



Aansteken
van de

Paaskaars.



Gedicht

Het Licht verdrijft de duisternis!
Omdat de Heer verrezen is!
Hij is het eeuwig levend Woord
Zijn liefde leeft in ons voort.



Zingen;

Lied 122: 1 & 2











Wij bidden in stilte.



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze helper is de Here God

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

Hij laat ons niet in de steek

Allen:

Dwars door alles heen houdt 
Hij zijn wereld vast 



Vg:

De Heer zij met u, met jou

Allen:

Ook met u zij de Heer.



Drempel gebed





Zingen;

Lied 286: 

1 Allen

2 Koor

3 Allen



Allen



Allen



Koor





Allen





Gebed bij de opening 
van de bijbel. 





TOZ naar hun ruimte! 

Kinderen naar voren

Mirjam leest het kinderverhaal! 











Zingen;

We gaan voor even uit elkaar





2.
Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld



3.

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal



Roel leest met ons uit Johannes 12



12 De volgende dag was er al een grote menigte 
in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden 
dat Jezus ook zou komen, 13 haalden ze 
palmtakken en liepen ze de stad uit, hem 
tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, 
de koning van Israël.’ 14 Jezus zag een ezel 
staan en ging erop zitten, zoals geschreven 
staat: 15 ‘Vrees niet, Sion, je koning is in 
aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’



16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk 
niet, maar later, toen Jezus tot majesteit 
verheven was, herinnerden ze zich dat dit over 
hem geschreven stond, en dat het zo ook 
gebeurd was. 17 De mensen die erbij waren 
geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit 
de dood opwekte, waren van die gebeurtenis 
blijven getuigen. 18 Daarom ging de menigte 
hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden 
dat hij dit wonderteken had gedaan.



19 En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet 
dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele 
wereld loopt achter hem aan.’ 20 Nu was er ook 
een aantal Grieken naar het feest gekomen om 
God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus 
uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of 
ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging 
dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze 
naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat 
de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.



24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel 
niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel 
vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar 
wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het 
voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij 
volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en 
wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? 
Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar 
hiervoor ben ik juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe 
groot uw naam is, Vader.’



Zingen: 

Lied 554:

1 koor

2 allen

3 koor

4 allen



Koor



Allen



Koor



Allen



Overdenking

“geef Mij nu je angst….” 





Het koor zingt geef Mij nu je angst…..



Lied 555: 1 & 2 











Gebeden





Collecte

1e; Gehandicapten in Birma
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



De Vakantiegids 2017 is uit!

Informatie te verkrijgen bij:

Joke Feenstra 26 04 65

Henk Jan Bouwhuis 61 38 44 /
06 519 38 659

Herman van Olst 26 53 8865 265388 
65388 







Slotlied: 

939:
1 allen
2 koor
3 allen



Allen



Allen



Koor





Allen





Uitzending en zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Iedereen een fijne zondag gewenst!

Graag tot weerziens op 16 april


