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Welkom, fijn dat u er bent.  
Het is fijn als u direct plaats neemt.  

Praat gerust met de mensen om u heen tot ± 10.15 uur.  
Daarna willen we graag stilte in de kerk,  

de uitzending begint voor de mensen thuis.  
Na het luiden van de klokken is er muziek. 

 
 
 
INKEER 
 
Welkom 
 
Het kerkenraadslid van dienst steekt de tafelkaars aan met 
het licht van de Paaskaars 
 
Groet en aanroeping  
 
Toelichting muziek door organist 
 
Openingslied: 67 

God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent.  
 
De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 



 

 

De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
Inleidende tekst 
Gebed 
Muziek 
 
WOORD 
 
Lezen: Matteüs 15: 21-28  
 
Lied 809: Blijf niet staren  
 Blijf niet staren op wat vroeger was  
 Sta niet stil in het verleden 
 Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen – 
 Het is al begonnen, merk je het niet?   
 
Overdenking 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
DELEN 
Mededelingen  
Wij collecteren digitaal voor het werk van de 
diaconie (de 1e collecte) en voor het 
gemeentewerk (de 2e collecte). U kunt daar aan 
bijdragen door het gebruik van de Givt-app (wat 
de voorkeur heeft) of door een 
bankoverschrijving. Een van de voordelen van 
digitaal geven is, dat de giften aftrekbaar zijn 



 

 

voor de inkomstenbelasting. U kunt de Givt-app downloaden 
en de code rechts inscannen om over te maken naar resp. 
de diaconie en de gemeente. Voor meer informatie hierover, 
of als u de overschrijving per bank wilt doen, verwijzen we u 
naar https://utrecht.remonstranten.nl/digitaal-collecteren/. 
 
Muziek 
 
Gebeden Voorbede 
   na elke bede  
   voorganger: (...) zo bidden wij 
   kerkenraadslid van dienst:  Heer, 
hoor ons gebed 
  Stil gebed  
  Gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
UITZENDING 
Slotlied: 834 Vernieuw gij mij  
 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
  
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
  
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Uitzending en zegen 
Muziek 
 


