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‘Waarheid, die vrij maakt’ 
 
(Johannes 8 vers 31 - 33) 

 



Klokluiden 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
-allen gaan staan- 
 
Morgenlied Psalm107 vers 1 en 4 

1   Gods goedheid houdt ons staande 
 zolang de wereld staat! 
 Houdt dan de lofzang gaande 
 voor God die leven laat. 
 Al wie, door Hem bevrijd 
 uit ongastvrije streken, 
 naar huis werd heengeleid, 
 zal van zijn liefde spreken. 

 

4   Laat ons nu voor den Here 
 zijn goedertierenheid 
 toezingen en vereren 
 de God die ons bevrijdt. 
 Want wie zijn hulp verlangt, 
 Hem aanroept in gebeden, 
 verlost Hij uit de angst 
 en leidt Hij tot den vrede. 
 
Votum en groet: 

vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 

gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 

vg: die trouw houdt in eeuwigheid 

gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

vg: Genade zij u en vrede van 

 God, onze Vader en van 

 Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest 

gm: Amen 

 



-allen gaan zitten- 

 

Gebed 

 

Kyrie en Gloria –lied 299 e uit het nieuwe liedboek 

Heer, ontferm u,  

Heer, ontferm u,  

Christus, ontferm u,  

Christus, ontferm u,  

Heer, ontferm u over ons, 

 Heer, ontferm u over ons.  

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 

en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.  

Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U.  

Wij danken U om uw glorie!  

Hemelse koning, God over allen,  

Vader van mensen!  

Jezus Messias, één met de Vader, 

Lam van God,  

die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:  

geef uw ontferming!  

Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,  

Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!  

U alle eer, nu en altijd.  

Amen, amen, amen. 

 

de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen 

gaan naar de nevendienst 

 

Gebed om de heilige Geest 

 

Schriftlezing: Jesaja 25 vers 6 – 26 vers 9 

 

 

 

 



 

Lied: 653 vers 1 en 5 

1   U kennen, uit en tot U leven, 
 Verborgene die bij ons zijt, 
 zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
 de aarde en de aardse tijd, 
 o Christus, die voor ons begin 
 en einde zijt, der wereld zin! 

 

5   Gij zijt het water ons ten leven; 
 de bronnen van de eeuwigheid 
 zijn ons ter lafenis gegeven, 
 zijn doorgebroken in de tijd. 
 O Gij, die als een bron ontspringt 
 in elk die tot U komt en drinkt. 

 

 

 

Nieuwe Testament: Johannes 8 vers 31 - 33) 
 
Lied 338 B 2 x 

 
 
 
Overdenking ‘Waarheid die vrij maakt’ 
 



 
 
Lied 837 vers 1, 2(vrouwen), 3(mannen) en 4 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen, 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen, 

als onze hand Uw schepping schendt, 

wilt U ons dan nog vertrouwen. 

Twijfel of hoogmoed, onverstand, 

neem ons, Uw mensen, bij de hand, 

laat ons Uw schoonheid aanschouwen. 

 

Koning, Uw rijk is zo nabij, 

open mijn ogen en oren, 

onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind, 

zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

 

Gebeden – stil gebed – onze Vader 

 
Kinderen aan het woord  
 
 
 
 
 
 



-allen gaan staan- 
 
Lied (staande): 978 vers 1, 3 en 4 

1   Aan U behoort, o Heer der heren, 
 de aarde met haar wel en wee, 
 de steile bergen, koele meren, 
 het vaste land, de onzeek're zee. 
 Van U getuigen dag en nacht. 
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

3   Gij hebt de bloemen op de velden 
 met koninklijke pracht bekleed. 
 De zorgeloze vogels melden 
 dat Gij uw schepping niet vergeet. 
 't Is alles een gelijkenis 
 van meer dan aards geheimenis. 

 

4   Laat dan mijn hart U toebehoren 
 en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan. 
 Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet 
 
 
Zegen 
Gm:  

 
Orgelspel 
--- 
 

Voorganger: de heer J. Rinzema 

 



 

Collecte wordt gelijkelijk verdeeld tussen de Diaconie voor het plaatselijk 

diaconaal werk en de kerk 

 

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en 

vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen. 

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal) 

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 

0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake 

Kerkelijke activiteiten 

 


