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Lekkerkerk  
10 00 uur  
9 mei 2021, Lekkerkerk  
Grote- of Johanneskerk 

 

 

De paaskaars brandt 
 
Stilte 

 

 We luisteren naar: Door de wereld gaat een woord 
Niet melodie nieuw liedboek maar vorige melodie: Evangelische Liedbundel 
263. (melodie Ha Tikva)  

 

1.     Door de wereld gaat een woord 
        en het drijft de mensen voort:   
        ’Breek uw tent op, ga op reis 
        naar het land dat Ik u wijs’. 
 
        Refrein: 
        Here God, wij zijn vervreemden 
        door te luist’ren naar uw stem. 
        Breng ons saam’ met uw ontheemden 
        naar het nieuw Jeruzalem. 
 
2      Menigeen ging zelf op pad 
        daar hij thuis geen vrede had. 
        Eeuwig heimwee spoort hem aan 
        laat ook hem uw woord verstaan.          
        Refrein... 
 
3.     Door de wereld klinkt een lied 
        tegen angsten en verdriet, 
        tegen onrecht, tegen dwang 
        richten pelgrims hun gezang.   
        Refrein …...... 
         
4.     Velen, die de moed begaf 
        blijven staan of dwalen af. 
        Hunk’rend naar hun oude land. 
        Reisgenoten, grijp hun hand.  
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        Refrein …. 
 

5.     Door de wereld gaat een woord 
        en het drijft de mensen voort: 
        "Breek uw tent op, ga op reis, 
        naar het land, dat Ik u wijs." 
        Refrein …..... 
 

Groet  
 
vg   De Heer zij met u 
allen   Ook met U zij de Heer 
 
Bemoediging 
vg   Onze hulp is In de naam van de Heer 
allen   die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg   Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Kaars van verbinding  

Na het aanvangslied ontsteekt de voorganger een extra kaars (staat op de 
avondmaalstafel) om daarmee uitdrukking te geven aan de verbondenheid 
met allen die de dienst thuis of elders meevieren. 

 
Gebed  
 
Kindermoment  
(Voor grote en kleine oren) 
 

 

 Beamer// Elly en Rikkert, Jona  
 https://www.youtube.com/watch?v=94bGFEKAI2A 
 
 

Gebed om de hulp van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Jona 3, nbv 2004  
 Lector?  
 

Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: 
‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad,  

https://www.youtube.com/watch?v=94bGFEKAI2A
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om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ 
En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve,  
zoals de HEER hem opgedragen had. 
Nineve was een reusachtige stad,  
ter grootte van drie dagreizen. 
Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep:  
‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’  
De inwoners van Nineve geloofden God:  
ze riepen een vasten uit  
en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed.  
Toen de profetie de koning van Nineve bereikte,  
stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging,  
gehuld in een boetekleed, op de grond zitten.  
En hij liet in Nineve omroepen:  
‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen  
is het niemand toegestaan te eten of te drinken,  
mens noch dier, rund noch schaap of geit.  
De dieren mogen niet grazen of water drinken.  
Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed  
en luidkeels God aanroepen.  
Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet.  
Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt;  
wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’  
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven,  
kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen,  
en hij deed het niet. 
 

 Beamer// Petrus in het Land  
 Ik wil jou van harte dienen. 

https://www.youtube.com/watch?v=tnEYJs5XM48 

 

Schriftlezing: Handelingen 2:37-40, nbv 2004  
 Lector?  
 

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de 
andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: 
‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus 
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u 
geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw 

https://www.youtube.com/watch?v=tnEYJs5XM48
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kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal 
roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een 
dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden 
uit dit verdorven mensengeslacht!’ 

 
 We luisteren naar lied 836 : 1 en 2 
 Organist: graag spelen op melodie LvdLK 463  
 O Heer die onze Vader zijt  
 
Verkondiging 
  
Orgelspel 
 
 We luisteren naar lied 675 : 1  
 Geest van hierboven 
 

Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
 

 We luisteren naar: Hemelhoog 298;  
 Genade zo oneindig groot (melodie Amazing Grace) 
 

Genade, zo oneindig groot  
dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan ‘k zien 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond 

 
We gaan staan 
 
Zegen  
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 We luisteren naar: het Wilhelmus 
 (Liedboek 708)  
 
Heenzending  
 
Amen  
 
Collecte bij verlaten van de Kerk  
 
 
 
Jeroen van Olffen.  
Mailadres: jpvanolffen@solconmail.nl   
Mobiel bereikbaar: 06 28323670  

(Jan den Ouden (0180-662459))  
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