
Liturgie zondag 26 april, Kerk aan het Tempsplein, 10 uur 

 

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom 
 

We bereiden ons voor en stellen ons open 

om niet alleen elkaar maar ook God te ontmoeten,  

We ontsteken twee keer kaarsen 

als teken dat God het licht is voor ons en het licht is voor de wereld. 

Daarna nemen we een moment stilte in acht. 

 

Ontsteken kaarsen 
 

Moment van stilte 
 

Lied 211: 1, 2 
 

Bemoediging en groet 

Vg.  Onze hulp in de Naam van de HEER 

G.    die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Vg.  Vol vertrouwen zien we uit naar de HEER 

G. wij wachten, wij wachten op U. 

 

Lied 211: 3, 4  

Gebed:  

Laat ons de HEER aanroepen voor de nood van de wereld 

Hoeveel mensen wachten niet op barmhartigheid –  

maar er is niemand die hun die bewijst 

Een vast en rechtvaardig bestel 

de aarde vervuld van de liefde van de Heer  

zodat er ruimte is voor iedereen. –  

Voor veel mensen onbekend. 

En zo verdwijnt heel langzaam de hoop  

hoop die leven doet. 

hoop die toekomst openlegt 

Ons blijft niet anders over dan te roepen 

 
 

Hoeveel mensen wachten niet op barmhartigheid 

maar er is niemand die hun die bewijst 

Een vast en rechtvaardig bestel 

de aarde vervuld van de liefde van de Heer  



zodat er ruimte is voor iedereen. 

Voor veel mensen onbekend. 

En zo verdwijnt heel langzaam de hoop  

hoop die leven doet. 

hoop die toekomst openlegt 
 

Maar toch weten we  

dat de aarde vervuld is van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
 

Daarom blijven we ons loflied zingen  

Lied 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

 

HET WOORD 

 

Gebed om inspiratie 

 

Als wij de schriften openen 
horen wij, dat Gij, o God,  
de wereld uit haar vernedering hebt opgericht 
door de vernedering van uw Zoon. 
 

Geef ons dan blijdschap die standhoudt 
maak ons los uit een toestand van dood 
en laat ons leven in vreugde die geen einde kent. 
 

Amen. 
 

Lezing uit het evangelie van Johannes 21: 1-20 

 

Lied 317: 1, 2, 3  
 

Overweging  

Kort orgelspel 

 

Lied 782: 1, 2, 3 

 

 

Ant-WOORD 

 

Dienst van de gebeden 

 

Elke intentie eindigt met: zo bidden wij allen tezamen waarop we antwoorden met 

Lied 367 E 

 

Gebed in stilte  

 

Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven  



 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied, 905: 1, 2, 3, 4. 

 

Wegzending 

 

Zegen 

Gezongen amen 


