
 

 

 
 

Annemarie van Ulden, uit: De Eerste Dag 
 

 

Dan opent Hij hun verstand 

om de Schriften te verstaan 
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       VIERING ROND DE SCHRIFT 
                Protestantse Gemeente  
       Sint-Oedenrode, Son & Breugel 
     3e zondag van Pasen– 1 mei 2022  

                
 

Voorbereiding      (wat in teksten is vetgedrukt is bedoeld voor allen!) 
 

Orgelmuziek 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars op tafel aan de paaskaars 
 

Zingen: “Heilig, heilig, heilig” (LB 985)  
 

Bemoediging        
Onze hulp is de Naam van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Gebed van toenadering 
Wij loven en prijzen uw Naam, 
wij loven U levenslang, 
want van U is de aarde 
en al wat zij draagt, 
de wereld en wie haar bewonen. 
Groot is de Heer, hoog te loven, 
boven alle goden geducht. 
Zingt voor de Heer een nieuw lied, 
want wonderen heeft hij gedaan. 
Groot is onze Heer 
en overvloedig in kracht, 
zijn inzicht ongemeten, 
gebogenen doet Hij staan, 
HIJ, 
-Gezegend zijn naam!- 
Amen. 
 

Zingen: Psalm 33, 1, 4, 5 
 

Kyrie en Gloria 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen 
en zijn Naam prijzen 
want zijn barmhartigheid heeft geen einde! 
(………) 



 

 

Goede God, 
vaak zingen wij  
van uw grootse stad Jeruzalem, 
die hooggebouwde vredesstad, 
aantrekkelijk voor de volkeren, 
maar wat wij zien en ervaren 
is haat, strijd en dood 
en nog lang geen vrede, 
maar ook elders,  
dan hier, dan daar 
en nu dan Marioepol, 

die prachtstad, met kerken 
waar Uw Naam werd 
hooggehouden, 
door broeders geheel 
kapotgeschoten 
en onschuldige mensen gedood  
of op de vlucht gejaagd. 
Hoe komt het toch 

dat de ene mens  
de andere naar het leven staat, 
dat mensen geen liefde geven, 
maar leven nemen, 
ja, hoe bestáát het 
dat Uw vijanden (Ps 92) 
zich steeds weer macht toe-
eigenen? 
Wij voelen ons vaak wanhopig 
en zien geen toekomst, 
daarom smeken wij U 

om een glimpje licht 
en een krachtig visioen, 
opdat wij trouw kunnen blijven 
aan uw concept van humaniteit, 
zoals belichaamd was in 
Jezus Christus,  
onze heer en meester.  
zo bidden wij allen tezamen: 

 

Kyrie en Gloria (LB 299e) – Gloria - staande 
 

Rond het woord  
 

Gebed van de zondag 
Gij, die alle dingen ten goede keert 
en rouw in vreugde verandert, 
schenk ons de Geest van Hem 
die Gij uit de doden hebt opgewekt: 
Jezus, de Levende, uw Zoon. 

Open ons verstand,  
opdat wij de Schriften verstaan 
en uw getuigen mogen zijn, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. AMEN. 
 

Eerste lezing: Jeremia 32, 36-41 
 

Zingen:  “Wij komen als geroepen” (LB 612) 
 



 4 

Evangelielezing: Lukas 24, 35-48, afgesloten met de acclamatie: 

 

Preek 
 

Meditatieve orgelmuziek 
 

Zingen: “Wij zullen leven, God zij dank”  (LB 611) 
 

Gaven en Gebeden 

Toelichting op de inzameling van de gaven 
Collectedoel: ZWO. Rekeningnummer: NL54 RABO o.v.v. ZWO 
 

Voorbeden. 
Na elke voorbede: …………..zo bidden wij samen: 
“Heer onze Heer, wij bidden U: verhoor ons” (LB 367e)  
 

Stil gebed – afsluiting 
Onze Vader..... 
 

Slotlied: “Nooit lichter ving de lente aan” (LB 709, citatenmelodie 
van W. Vogel) 
 
Slotgebed (samen te bidden)  
Betrouwbare God, 
doe voor ons in vervulling gaan 
al wat er geschreven is 
in de wet van Mozes en bij de Profeten, 
zoals Gij gedaan hebt 

aan Jezus, de Levende. 
Maak ons getuigen van U 
die mensen ten einde toe 
leven wilt schenken in overvloed, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen 
 
Zegen 

 
Orgelspel 
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Lied 985 

 
 
2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
eerste en laatste, U dankt al wat leeft! 
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Psalm 33: 1,4 en 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Wat ook de volkeren beramen, 
Hij slaat het stuk met sterke hand. 
Hij zal hun trots beraad beschamen, 
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 
Heel het mensenleven, 
aller volken streven 
rust in Gods beleid. 

Zalig die Hem eren, 
‘t volk, het erf des Heren, 
nu en voor altijd. 

5. Van waar Hij woont, in ’t licht 
verheven, 
ziet God op deze aarde neer. 
Al wat door mensen wordt bedreven, 
een open boek is ’t voor de Heer. 
Woord voor woord te lezen  
is voor Hem hun wezen, 

want Hij vormt hun hart. 
Wat zij ook verzinnen, 
heimelijk beginnen, 
wordt door Hem ontward. 



 

 

Lied 299e 
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Lied 612  
t: Sytze de Vries; m: Heinrich Schütz – ‘Aus meines Herzens Grunde’ 

 
 
2. Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 

bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 
 

3. Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng onszelf op adem 
en treed in ons bestaan. 

Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 
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Lied 611 

2. Niet meer zijn wij door angst geknecht 
en aan de dood zijn wij ontheven. 
Nu wordt uw Geest op ons gelegd, 
in vrijheid brengt Gij ons terecht. 
Een nieuwe naam is ons gegeven. 
 
3. Verheugd herkennen wij uw naam, 

roepen u aan als onze Vader. 
Uw hart spreekt onze harten aan, 
uw aangezicht doet ons bestaan. 
In Christus komt Gij zelf ons nader. 
 
4. In dood gedompeld waren wij, 
nu met Hem stralend nieuw verschenen! 
Geen rouw om het bestaan, maar blij 
bekleed met Hem: de weg is vrij, 
de nacht is voor het licht verdwenen. 
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Lied 709 

 
2. De winter leek voorgoed voorbij 
en vóór ons lag de volle zomer; 
de macht was eindelijk aan de dromer, 
de nieuwe mens, zo droomden wij, 
verbrak de slavernij. 
 

3. Maar winters werd het in dit land: 
’t is kil rondom en in ons midden, 
in onze mond verstart het bidden, 
doodskou gaat uit van onze hand 
naar mens en dier en plant. 

 

4. O God, wat zijn wij dwaas geweest, 
dat we aan de vrijheid zó gewenden, 
dat wij de vijand niet herkenden, 
in opstand tegen u, het meest 
in eigen hart en geest. 

5.Vergeef het ons!Raak ons weer aan 
met levensadem, lente-tijding, 
en doe met krachten ter bevrijding 
ons hier in Christus’ vrijheid staan. 
God, laat ons niet vergaan! 

 


