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Voorganger:  Ds. M. Treuren  

Organist: Bartjan Geleijnse 

Piano:  Wouter Vernhout 

Saxofoon:  Ellemijn Vernhout 

Voorzangers: Annette de D., Annette T. en Marja 
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Welkom 
 

Aansteken van de Paaskaars 
 

Stil gebed 
 

Zingen:   lied 146a: 1, 4-5 

 
 

4 Hij is de Heer, de trouwe, 

die niemand onrecht doet. 

Wie maar aan Hem zich houden, 

die geeft Hij alle goed. 

Moet iemand onrecht lijden, 

de Heer staat aan zijn kant. 

Hij doet te allen tijde 

aan elk zijn woord gestand. 

5 Op  duizenderlei wijze 

redt Hij ons van de dood. 

Hij geeft ons drank en spijze 

in schaarste en in nood. 

En als wij zijn gevangen, 

te middernacht zendt Hij 

ons liederen en gezangen 

en maakt ons eindelijk vrij.
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Bemoediging en groet 

 

Toenaderingsgebed 

 

Kyrie: lied 301k 

 
 

Gloria:  EL 351 

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor uw Naam. 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon, 

prijst de Geest die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid, 

prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Bijbellezing: Exodus 12: 11-12 (NBV) 

12 11Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in 

de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. 
12Ik zal die nacht rondgaan in Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen slaan, 

zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun 

voetstuk stoten, want ik ben de HEER. 
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Zingen:  EL 195 

 
 

Bijbellezing: Handelingen 12: 7-17 (NBV) 

12 7Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht 

vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en 

zei: ‘Vlug, sta op.’ Meteen vielen de ketens van zijn handen.  8De engel zei tegen 

hem: ‘Doe je gordel om en trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. Daarop zei de 

engel: ‘Sla je mantel om en volg mij.’ 9Petrus volgde de engel naar buiten, maar 

zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk 
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plaatsvonden; hij meende een visioen te zien. 10Toen ze de eerste en tweede 

wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de 

stad. De poort ging vanzelf voor hen open, en toen ze buiten waren gekomen 

liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen 

achterliet. 11Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: ‘Nu weet ik 

zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes 

te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren 

zou.’ 12Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de 

moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen 

om te bidden. 13Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er 

een dienstmeisje, dat Rhode heette, om open te doen, 14maar toen ze de stem 

van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar 

binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. 15´Je bent niet goed 

wijs,´ zeiden ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. ´Dan is 

het zijn beschermengel,´ zeiden ze ten slotte. 16Intussen stond Petrus nog steeds 

aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote 

verbazing dat hij het was. 17Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit 

hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: ‘Stel Jakobus en 

de anderen hiervan op de hoogte.’ Toen vertrok hij naar elders. 

 

Zingen:  EL 420 
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Preek 

 

Zingen:  lied 91a 
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2 Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

 

3 Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

Gebed en inzameling der gaven 

 

Onderwijzing 

 

 

 

Bevestiging van: 

  Lieke Dik, Hans Smaal en Arne Swank 

 

Vragen en geloften 

 

Zingen:  lied 833 
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Dankwoord 

 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Zingen:  lied 704 

 
 

2 Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Zegen 


