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Orgelspel  
 

Welkom en aansteken paaskaars  

Intrede lied 280: vers 1, 2, 5 en 6 (staande) 

1. De vreugde voert ons naar dit huis  

waar ’t woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit  

en wekt in ons het lied.  
 

2 Dit huis van hout en steen, dat lang  
de stormen heeft doorstaan,  

waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan.  

 
5. Onthul ons dan uw aangezicht,  

uw naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,  

uw voorbedachte raad.  
 

6. Vervul ons met een nieuw verstaan  
van ’t woord, waarin Gij spreekt  
en reik ons zelf als leeftocht aan  

het brood, dat Gij ons breekt.   

VOORBEREIDING  

Bemoediging en groet  
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Zingen: Psalm 138: vers 3 en 4  
 

3. Dan zingen zij, in God verblijd,  
aan Hem gewijd, van ’s Heren wegen.  

Groot is des Heren heerlijkheid,  
zijn majesteit ten top gestegen.  

Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,  
op hen het oog die nederig knielen.  

Maar ziet van ver met gramschap aan  
de eigenwaan van trotse zielen.  

 
4. Als ik, omringd door tegenspoed,  

bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.  
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,  

uw rechterhand zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk,  

Hij zal zijn werk voor mij voleinden.  
Verlaat niet wat uw hand begon,  

o levensbron, wil bijstand zenden.  
 

Stilte  
 
Kyrie   
 
Zingen Glorialied 869: vers 1, 6 en 7 
 

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,  
oorsprong van al het goede,  

de God die louter wonderen doet  
wij leven in zijn hoede,  
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die onze vrede is, onze vreugd,  
in wie zich heel ons hart verheugt.  

Geef onze God de ere!  
 

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang  
van ganser harte prijzen  

en in mijn lied, mijn lofgezang  
mijn dank aan U bewijzen.  

Mijn hart, verheug u in de Heer,  
lichaam en ziel, verblijd u zeer!  

Geef onze God de ere!  
 

7. Gij allen die van Christus zijt,  
geef onze God de ere!  

die ’t merk draagt van zijn majesteit,  
Geef onze God de ere!  

Roep al wie goden zijn ten spot: 
De Heer is God, de Heer is God!  

Geef onze God de ere.  
 
Inleiding op de lezingen  
 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest  

Lezing: Psalm 31: vers 1-9 

311Voor de koorleider. Een psalm van David. 2Bij 

U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd 

mij en doe mij recht,3hoor mij, haast u mij te helpen, 

wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die 

mij redding biedt. 4U bent mijn rots, mijn vesting, U 
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zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam, 

5mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, 

U bent mijn toevlucht.6In uw hand leg ik mijn geest, 

HEER, trouwe God, verlos mij. 7Wie armzalige goden 

vereren – ik haat ze, ík vertrouw op de HEER. 8Ik zal 

mij verblijden, juichen over uw trouw, want U ziet mijn 

ellende, U kent de nood van mijn ziel, 9U laat niet toe 

dat de vijand mij insluit, U geeft mijn voeten de ruimte. 

Zingen lied 422: vers 1 en 2 

 

1. Laat de woorden  
die we hoorden  

klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  

alle, alle dagen  
door uw stille kracht.  

 
2. Laat ons weten,  

nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt:  

sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  

vuur dat U ontsteekt.  
 

Lezing: Johannes 7: 53 en 8: 1-11 
Jezus veroordeelt niet  
53Iedereen ging terug naar huis. 
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Johannes 8: 1-11  

81Jezus ging naar de Olijfberg, 2en vroeg in de 

morgen was Hij weer in de tempel. Het hele volk 

kwam naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun 

onderricht. 3Toen brachten de Schriftgeleerden en de 

farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt 

was. Ze zetten haar in het midden en 4zeiden tegen 

Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt 

toen ze overspel pleegde. 5Mozes draagt ons in de 

wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U 

daarvan?’ 6Dit zeiden ze om Hem op de proef te 

stellen, om te zien of ze Hem konden aanklagen. 

Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de 

grond. 7Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op 

en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als 

eerste een steen naar haar werpen.’ 8Hij bukte zich 

weer en schreef op de grond. 9Toen ze dat hoorden 

gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, 

en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het 

midden stond. 10Jezus richtte zich op en vroeg haar: 

‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroor-

deeld?’ 11‘Niemand, Heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u 

ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu 

niet meer.’ 
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Zingen lied 422: vers 3  
 

3.Laat ons hopen,  
biddend hopen,  

dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint. 

 
Overdenking 
 
Danken en voorbeden  
 
Collectes  
1e: Project Kleine Ring  
2e: PKN missionair werk  
 
Zingen slotlied 287: vers 1 en 2 
 

1. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnen treden,  

bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.  

 
2 Rond het boek van zijn verbond  

noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen  
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als de kerk van liefde leest  
is het feest!  

 

Zegen  

Lied 425 

  

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 
 


