
 

 

 

Dienst zondag 10 mei 2020, Pelgrimskerk 

Voorganger: ds. Agnes Haha 

 

Welkom aan de luisteraars 

 

Ontsteken van de nieuwe Paaskaars 

ken vanuit het licht van de witte lantaren. 

 

Ontsteken van de nieuwe Paaskaars. 

en de tafelkaarsen 

 

Voorganger: De Heer is opgestaan 

ALLEN: De Heer is waarlijk opgestaan 

Voorganger: De Heer is opgestaan 

ALLEN: De Heer is waarlijk opgestaan 

Voorganger: De Heer is opgestaan 

ALLEN: De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! 

 

Moment van stilte 

 

Lied aan het begin 216 

 

Zondagmorgen 

Het licht begint te wandelen door het huis 

en raakt de dingen aan. Wij eten 

ons vroege brood gedoopt in zon. 

Je hebt het witte kleed gespreid 

en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust 

de handpalm geopend naar het licht.  

 

Ida Gerhardt 

 

 

Bemoediging en groet 

V.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

A.   die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V.   die de eeuwen door trouw blijft en nooit 

      loslaat het werk dat zijn hand begon. 

Groet: 

V.  Genade voor u en vrede  

     van God, onze Vader, 

     en van onze Heer Jezus Christus,  

     door de Heilige Geest. 

A.  Amen. 

 

 



 

 

 INLEIDING (met thema) 

 

Gebed voor de nood in de wereld  

 

Tot U roepen wij God in de vroege morgen 

help ons te bidden 

en onze gedachten te richten op U 

Wij kunnen het niet alleen 

 

In ons is het duisternis, bij U is het licht 

wij zijn eenzaam, U verlaat ons niet 

wij zijn bevreesd, Bij u is hulp 

Wij zijn onrustig, bij U is vrede 

in ons hart is bitterheid, bij U is geduld 

Wij begrijpen uw wegen niet, maar U kent onze weg 

 

Dietrich Bonhoeffer 

afgesloten met  lied 281:1-2-3-4-5 

 

Gloria (loflied) 217 

 
 HET WOORD 

Gebed om inspiratie 

 

Lezing 1 Deuteronomium 6:20-25 

Lied 422 

 

Lezing 2 Johannes 14:1-14 

Lied 605:1-2-3 

 

Overweging  

Kort orgelspel 

Lied 625 

 

 Ant-WOORD 

 

Dank- en voorbeden  -  Stil gebed  -  Onze Vader 

 

Mededelingen over collectes en oproep via rekening te storten 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 657 

 

Wegzending 

 

Zegen 

Gezongen amen 


