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Welkom  
Intochtslied psalm 100: 1 en 2  juich Gode toe 

1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 
Bemoediging en drempelgebed 
Voorg.: Onze hulp is in de naam van de Ene 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorg.: Van God is de aarde 
Allen. DE WERELD EN AL ZIJN BEWONERS 
Voorg.. Zie hoe goed en kostbaar is het 
Allen. ALS MENSEN IN EENDRACHT SAMEN LEVEN 
Voorg.. Goedheid en trouw ontmoeten elkaar 
Allen. GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND 
Voorg.. Heer, open onze lippen 
Allen. EN ONZE MOND ZAL UW LOF VERKONDIGEN   AMEN 
 
Zingen psalm 100: 3 en 4   
 

3 Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Smeekgebed  
 
Inleiding bij de dienst  
 
 



Zingen lied 601: 1 en 2  
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Verhaal voor de kinderen   
 
Gebed bij opening van de Schrift 
 
Zingen  lied 601: 3  

3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Schriftlezing Lukas 8:1-3, Marcus 15: 40-41, 47, Marcus 16: 1-7  
 
We zingen lied 642: 1,2,3 en 4  Ik zeg het allen dat Hij leeft 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

 
2 Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 



3 Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 

 
4 Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

 
Citaat uit het evangelie van Maria Magdalena  

 
Lied: Wil je opstaan en mij volgen als Ik noem je naam? (Uit liederen uit 
Iona) gelezen door de voorganger, zacht orgelspel  
 
1 Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemdeling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
3 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
Overdenking -  de vele gezichten van Maria Magdalena  
 
Wij luisteren naar:  Huub Oosterhuis delf mijn gezicht op maak mij mooi 
Tekst:  
Huub Oosterhuis Muziek: Bernard Huijbers gezongen door Trijntje Oosterhuis  
 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 
Ik heb gezichten, meer dan twee, 
Ogen die tasten in den blinde 
Harten aan angst voor angst ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 
En zal zichzelf opnieuw verstaan 



En leven bloot en onomwonden, 
Aan niets en niemand meer te prooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
 
 
Gebeden  gezongen ´God fan fier´ 
 

 
 
2. Bûch de folken nei jo wet, 
lit jo ryk op ierde komme. 
Byn jo wil ús op it hert 
en wy sykhelje ferromme. 
 
3. Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wat wy misdiene, 
sa't ek wy ferjûn ha, Hear, 
al dy't skuldich foar ús stiene. 
 
4. Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
Binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan 'e kweade. 
 
5. God fan fier en hein ús Heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen 
 
 

Collecte bij de uitgang  

 
 



Slotlied    426    

 
God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 

 
Zegen   
 
collecte schalen bij de uitgang 
 
 
 


