
 

 

Muziekfilmpje: ‘Jesus bleibet meine Freude’ door Voces8 
 
Preek: ‘Sorry zeggen’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Gebeden afgesloten met muziekfilmpje ‘God fan fier en hein ús 
heit’ 
 
Afkondiging van de collectes door een diaken 
 De collecte wordt bij de uitgang gehouden 
 
Orgelspel: Lied 415: 1, 2 en 3 

Zegen  
 

Bij het verlaten van de kerk is er orgelspel 

1. Zegen ons, Algoede, 
 neem ons in uw hoede 
 en verhef uw aangezicht 
 over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort, op onze bede, 
 in ons hart uw vrede, 
 en vervul ons met de kracht 
 van uw Geest bij dag en nacht. 
 
3. Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

Thema: ‘Sorry zeggen’ 
 

Psalm 130, Openbaring 3: 20 
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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.  
De liederen, die we normaal samen zouden gaan zingen, worden 
nu door organist Jan Willem Obbink gespeeld. Ook zijn er enkele 
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  
 
Orgelspel: Lied 130: 1 en 2 
 
Woord vooraf 
 
Begroeting en Groet 

Gebed 
 
Orgelspel: Lied 103c: 1 en 2 
 
Leefregel: Kolossenzen 3: 13-15 

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 Va-

  der en van Christus Jezus, onze Heer! 
Allen:  Amen 

     [13] Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander 
iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u 
elkaar vergeven.  [14] En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de 
band die u tot een volmaakte eenheid maakt.   

 

 

Muziekfilmpje: ‘Sorry zeggen’ 
 
Bijbellezing: Psalm 130 en Openbaring 3: 20 gelezen door An-
neke van Mourik 

Openbaring 3: 20  

[15] Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daar-
toe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook 
dankbaar.  

[1] Een pelgrimslied. 
     
Uit de diepte roep ik tot u, HEER, 
 [2] Heer, hoor mijn stem, 
wees aandachtig, luister 
naar mijn roep om genade. 
     
 [3] Als u de zonden blijft gedenken, HEER, 
Heer, wie houdt dan stand? 
 [4] Maar bij u is vergeving, 
daarom eert men u met ontzag. 
     
 [5] Ik zie uit naar de HEER, 
mijn ziel ziet uit naar hem 
en verlangt naar zijn woord, 
 [6] mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters naar de morgen, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
     
 [7] Israël, hoop op de HEER! 
Bij de HEER is genade, bij hem 
is bevrijding, altijd weer. 
 [8] Hij zal Israël bevrijden 
uit al zijn zonden. 

Psalm 130 

     [20] Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem 
hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen sa-
men eten, ik met hem en hij met mij. 


