
Orde van dienst voor zondag 11 april 2021 te Stedum 

2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen) 

 

Liturgische kleur: wit. 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Lied 642: 1,2,3 en 8 (orgel) 

 

Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 

 

Ik zeg het allen, en de mond 

van allen zegt het voort, 

tot over 't ganse wereldrond 

de nieuwe morgen gloort. 

 

Nu schijnt ons deze wereld pas 

der mensen vaderland: 

een leven dat verborgen was 

ontvangen we uit zijn hand. 

 

't Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 

 

Bemoediging en groet 

 

Luisterlied 81: 1,2 en 9 

https://www.youtube.com/watch?v=0fQYgfCn3iY    

 

Jubelt God ter eer, 

Hij is onze sterkte ! 

Juicht voor Isrels Heer, 

stem en tegenstem 

springen op voor Hem 

die ons heil bewerkte. 

 

Laat de harpen slaan, 

klinken de trompetten. 

Viert bij volle maan 

met muziek en mond 

een hernieuwd verbond 

volgens oude wetten. 

 

Leef uit mijn verbond. 

https://www.youtube.com/watch?v=0fQYgfCn3iY


Vraag van Mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. 

Al wat u ontbreekt, 

al waar gij om smeekt 

geef Ik overvloedig. 

 

Gebed 

 

Thema: de wereld overwinnen 

 

Lied: Lieve God (schrijvers voor gerechtigheid) 

https://www.youtube.com/watch?v=hC8NWfmDsrI    

 

Lezing: 1 Johannes 5,1-6 

 

Lied 608: De steppe zal bloeien    (Lenny Kuhr)  

https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o   

 

1. 

De steppe zal bloeien 

de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht 

de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen 

het water zal tintelen, stralen, 

dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

 

2. 

De ballingen keren 

zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 

tot aan de einden der aarde 

één voor één, en voorgoed 

die keren in stoeten. 

Als beken vol water 

als beken vol toesnellend water 

schietend omlaag van de bergen. 

Met lachen en juichen - 

die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 

 

3. 

De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan 

en onder stenen bedolven 

https://www.youtube.com/watch?v=hC8NWfmDsrI
https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o


dode, dode, sta op, 

het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken 

een stem zal ons roepen: Ik open 

hemel en aarde en afgrond. 

En wij zullen horen 

en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven. 

 

Verkondiging 

 

Stilte 

 

Meditatief orgelspel 

 

Lied 791: 1,2 en 4 (orgel) 

 

1. 

Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

Liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 

2. 

Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

4. 

Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven,  

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

Gebeden 

 

Onze Vader 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 



de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

AMEN 

 

Inzamelingen 

 

1e collecte voor Grunn Moves 

2e collecte voor de kerk 

 

Slotlied: Lied 655: 1,2,3,4 en 5 

https://www.youtube.com/watch?v=u7AU4VoyQQ8     

 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wondren om u heen. 

 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zingt dan de heer een nieuw gezang! 

 

Een lied van uw verwondering 

dat nòg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilge tekens te verstaan. 

 

Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=u7AU4VoyQQ8

