
Zondagochtendgebed, een goed half uur 

Leven uit vergeving 

  
zondag  11 april, quasi modo geniti  

      
    

     
 

   onderzoek alles en bewaar het goede 

afbeelding: Duccio di Buoninsegna, Sienna 14e eeuw  

*********** 
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Orgelspel: I. Boëllmann: Menuet Gotique 

Zingen lied 275: 1,2 en 5 

 

2  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  
niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.  

  
5  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.  

Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon en de     
          Heilige Geest. 
   Onze hulp is in de naam van de Heer, 
   die hemel en aarde gemaakt heeft,  
   die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet     
   loslaat wat zijn hand begon. 
   (Genade zij u en vrede, van God onze Vader en    
   onze Heer Jezus Christus) 
           
Welkom en inleiding op de dienst  

Gebed 
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Lezing Johannes 21:1-14 

Orgelspel: Adagio en spiccato van J.S. Bach op een muziekstuk van 
Vivaldi 

Verkondiging 

Zingen lied 428 

 

2. Life so full I give to you;  
as the Father sends me so I send you.  
Spread my light throughout all life;  
peace be with you.  
  
Vertaling: 
Overvloedig geef Ik u;  
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.  
Ga en deel mijn liefde uit;  
vrede zij u.  
Overvloedig geef Ik u;  
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.  
Ga en deel mijn liefde uit;  
vrede zij u.  

Inzameling van de gaven 
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De collecte is voor de ene helft bestemd voor het gemeentewerk en 
voor de andere helft voor de diaconie: Stem in de stad 
Stem in de Stad zet zich in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben, 
en kijkt om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die 
niet altijd gehoord of gezien worden. Wij bieden veiligheid en rust en 
hebben aandacht voor de problemen en verhalen van Haarlemmers. Dat 
doen wij dankzij de inzet van meer dan 200 vrijwilligers, 12 betaalde 
medewerkers en organisaties waarmee wij ons verbonden voelen. Stem 
in de Stad voert een groot aantal programma’s en projecten uit waarbij 
ontmoeten, helpen, activeren en inspireren de sleutelwoorden zijn. 
Onze basis is het christelijk oecumenische denken waarbij alle 
gelovigen maar ook niet-gelovigen zich thuis voelen. Wij vormen een 
gemeenschap met oog voor elkaar en waar onderling respect, 
gelijkwaardigheid en geborgenheid centraal staan. Stem in de Stad 
streeft naar een goed leven voor ieder mens. Zo geven wij 3 keer per 
week een warme maaltijd aan mensen die geen mogelijkheid hebben 
om dit zelf te verzorgen door dakloosheid, verslaving of psychische 
problematiek. Wij begeleiden Haarlemmers die in de schulden zitten en 
zetten ons in voor mensen zonder officiële documenten. Ook helpen wij 
mensen in psychische nood, verslaafden en asielzoekers op hun tocht 
naar hun nieuwe bestaan.  
Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken? 
 

Gebed over de gaven 

Voorbeden 

Stil gebed 
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Onze Vader 

  Onze Vader die in de hemelen zijt 
       Uw naam worde geheiligd; 
   Uw Koninkrijk kome,  
            Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
      Geef ons heden ons dagelijks brood 
      en vergeef ons onze schulden 
      zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
    Leid ons niet in verzoeking, 
      maar verlos ons van de boze. 
  want van u is het koninkrijk, en de kracht en de      

 heerlijkheid, in eeuwigheid, 
  amen 

Zingen lied 418: 2 en 3 

 

3  Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede  
ons hart rusten mag.  
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Zegen 

Orgelspel: I. Boëllmann: Toccata 

***** 
Voorganger: ds Marieke Brouwer 
Zang: Nienke Vos 
Techniek: Joren Reichel 
Koster: Guido Leerdam 

***** 
Na de dienst is er een koffie zoombijeenkomst om 11.15 uur: 

https://us02web.zoom.us/j/81025397260 

Voorganger: ds Marieke Brouwer 
Zang: Nienke Vos 
Techniek: Joren Reichel 
Koster: Guido Leerdam 
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Eerstkomende diensten Oude Lutherse 
Kerk
18 april 10.30 uur - 500 jaar Luther te Worms: "Hier sta ik, ik kan niet anders”, ds Andreas 
Wöhle
25 april 10.30 uur - Jubilate, ds André van der Stoel
2 mei 10.30 uur - Cantate, ds Marieke Brouwer; Viering Heilig Avondmaal
9 mei 10.30 uur - Rogate, ds Andreas Wöhle
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