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1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 
 met Zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou Zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in Zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Zegen met gesproken amen 

Muziekfilmpje: Lied 416 - ‘Ga met God’ 

Motet 39  no 3 Mendelsohn 
 
Tekst      Vertaling 
Wohin habt Ihr Ihn getragen? Wohin? Waarheen hebt u Hem  
      gedragen? Waarheen? 
Wo habt Ihr Jesus Leib begraben? Waar hebt u het lichaam  
      van Jezus begraven? 
Hast du ihn hinweg genomen?   Heb jij Hem weggenomen?  
Zeig mir die stätte    Wijs mij de plaats. 
Hast du ihn hinweg genomen?   Heb jij Hem weggenomen?  
Zeig mir die stätte,     Wijs mij de plaats, 
dass ich ihn suche.    opdat ik hem zoek. 

Peter en Weltsje zingen: ‘Wohin habt Ihr Ihn getragen? van 
Mendelssohn 
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N.a.v. de aangescherpte Corona adviesregels door het kabinet 
heeft het kerkbestuur besloten dat er voorlopig geen samenzang 
tijdens de kerkdiensten zal zijn.  
Deze dienst zijn we zeer verheugd dat pastoor Peter van der 
Weide en Weltje de Boer een aantal liederen voor ons zingen. 
Ook zijn er een aantal muziekfilmpjes. 
 
Voor de dienst is er orgelspel  
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Moment van Stil Gebed  
 
Muziekfilmpje: Psalm 98: 1 en 4 - ‘Zing een nieuw lied’ 

1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 
 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
 Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

4. Laat alle zeeën, alle landen 
 Hem prijzen met een blij geluid. 
 Rivieren klappen in de handen, 
 de bergen jubelen het uit. 
 Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
 Hij komt, o volken weest verblijd, 
 Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
 zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Woord vooraf 
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Overdenking: ‘Ave Maria’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Gebeden  
 
Afkondiging van de collectes door een diaken 
 De collecte wordt bij de uitgang gehouden 

Peter en Weltsje zingen: ‘Ave Maria’ van Mozart 

AVE MARIA   MOZART 
 
Tekst     Vertaling 
Ave Maria gratias plena gratia Wees gegroet Maria, vol van genade 
Dominum tecum   de Heer zij met u 
Benedicta tu in mulieribus  gezegend zijt gij onder de vrouwen 
Et benedictus fructus ventrui  en gezegend is Jezus de vrucht 
Jesus     van uw schoot 

Sancta Maria ora pro nobis  Heilige Maria, bid voor ons zon-
peccatoribus    daars, 
Nunc et in hora mortis nostra,  nu en in het uur van onze dood,  
amen     amen 

en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met 
je.’  [29] Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg 
zich af wat die begroeting te betekenen had.  
 
     [39] Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het berg-
land, naar een stad in Juda,  [40] waar ze het huis van Zachari-
as binnenging en Elisabet begroette.  [41] Toen Elisabet de 
groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze 
werd vervuld van de heilige Geest  [42] en riep luid: ‘De meest 
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht 
van je schoot!  [43] Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer 
naar mij toe komt?  [44] Toen ik je groet hoorde, sprong het kind 
van vreugde op in mijn schoot.  [45] Gelukkig is zij die geloofd 
heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
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Muziekfilmpje: Liefste Lied van Overzee 1,56 - ‘Wordt stil nu 
de Ene tot ons komt’ 
 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-29, 39-45 

[3] ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
[4] Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
[5] Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
[6] Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
[7] Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
[8] Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
[9] Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
[10] Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

     [26] In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de 
stad Nazaret in Galilea,  [27] naar een meisje dat was uitgehu-
welijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van Da-
vid. Het meisje heette Maria.  [28] Gabriël ging haar huis binnen  

Peter en Weltsje zingen: ‘O solutaris hostia’ van Gounod 

Leefregel: Matteüs 5: 3-10 

O SALUTARIS HOSTIA 
 
Tekst     Vertaling 
O salutaris hostia   O heilbrengend offer 
Quae coeli pandis ostium  die de hemelpoort hebt geopend 
Belle premunt hostilia  als vijandelijkheden ons treffen 
da robur fer auxilium  geef sterkte,  breng hulp 
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V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw is - in tijd en eeuwigheid 
Allen: En die het werk van zijn handen niet loslaat 
V: Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en 
 van Christus Jezus, onze Heer! 
Allen: Amen  

Peter en Weltsje zingen: ‘Sonntagsmorgen’ van Mendelsohn 

SONTAGSMORGEN 
 
Tekst     Vertaling 
Das ist der Tag des Herrn  Dat is de dag des Heren 
Ich bin allein auf weiter Flur Ik ben alleen in de ruime portaal 
Noch eine Morgenglocke nur, Slechts een ochtendbel, 
nun Stille nah und fern  nu stilte dichtbij en veraf  

Anbetend knie ich hier  In aanbidding kniel ik hier 
O süsses Graun, Geheimes O liefelijk grijs, het geheime  
Wehn!     waaien 
Als knieten viele ungesehn  alsof velen ongezien knielden 
Und beteten mit mir   en met mij baden 
  
Der Himmel nah und fern,  De hemel, nabij en veraf. 
Er ist so klar und feierlich,  Hij is zo helder en plechtig 
so ganz als wollt er öffnen sich.  Zo helemaal alsof hij zich wilde  
     openen 
Das ist der  Tag des Herrn. Dat is de dag des Heren. 

Bemoediging en Groet 

Gebed  


