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Orde A: Federatiedienst 

Voorbereiding 

 
De Paaskaars brandt. 
 
Orgelspel -> binnenkomst ambtsdragers -> stilte 

 
Welkom en afkondigingen (door ouderling van dienst). 
 
INTREDE: 
 
 Wij luisteren naar gezongen psalm 51. 
 

Wees mij genadig, o God, 

 om wat ik U misdaan heb. 

 Reinig mij met hysop. 

 

 Veeg mijn misstappen uit 

 en mijn kwade gedachten. 

 

 Geef mij een zuiver hart 

 en een vastberaden geest. 

 

 Leer mijn lippen uw woorden opnieuw 

 want mijn offers wilt U niet 

 alleen dat ik spreek van U. 

 
 

-Gemeente gaat staan- 
 
 
Bemoediging: 



O: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O:  die trouw is tot in eeuwigheid. 
G:  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
De ouderling van dienst ontsteekt de tafelkaarsen en bidt daarna: 
 
Gebed van toenadering: 
O:  Hoor ons aan, Barmhartige God 
 Hoor naar ons bidden. 
 U die ons hart aanziet, 
 U die onze diepten peilt, 
G: blijf ons niet verborgen. 
O: Wij herkenden U niet, 
 Wij zochten onszelf. 
G: God, vergeef ons. 
 …….stilte…… 
O: Doe ons herleven 
 En maak ons weer nieuw. 
 Breng ons in het reine 
 Met U en met elkaar. 
G: Zegen ons met vrede 
 En laat lichten uw aangezicht. 
 Amen. 
 
Klein gloria in beurtspraak:  

V: Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, 

G: nu en immer, 

V: en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Allen: Amen! 

-Gemeente gaat zitten- 
 

Kyriegebed: 

 V:  Laten wij bidden voor de nood van de wereld: …. 

Afgesloten met in beurtspraak gesproken: 

 V: Kyrie, eleison! 

 G: Here God, ontferm u! 

 V: Christe, eleison! 



 G: Christus, ontferm u! 

 V: Kyrie, eleison! 

 G: Here god, ontferm u over ons! 

 

Gloria: 

Wij prijzen God want zijn barmhartigheid is groot. 

 
Lied door voorganger of voorzanger: 
 

 
 
 

Woord 
 
Groet. 
V: De Heer zij met u 
G: Zijn Geest is in ons midden 
 
Wij luisteren naar een gezongen gebed bij de opening van de schrift: NL322. 
Die chaos schiep tot mensenland. 
 
Schriftlezing: Jeremia 29: 1 en 4 -14: Brief van Jeremia aan de ballingen in Babel. 
 
Wij luisteren naar een lied: Nl 816: Dat wij onszelf gewonnen geven… 
 
Uitleg en verkondiging 
 



Orgelspel 
 
Na een toelichting van de voorganger luisteren wij naar een gezongen tekst van de tien 
geboden: 
 
 Deze de woorden die staan geschreven 

in de steenharde rots ingebrand –  

verbond van trouw, richtsnoer ten leven, 

wegen naar vrijheid en toekomstland. 

 

Ik de enige, geen god zul je eren dan Mij alleen. 

Ik ben het die jou bevrijdde, je zult mij niet vangen in beelden. 

Heilig de Naam, je zult hem niet misbruiken. 

Op de sabbat zul je rusten, je vrijheid en het leven vieren. 

Eer je vader en je moeder en je zult leven in het land dat ik je wijs. 

 

Deze, de woorden die staan geschreven….. 

 

Je zult niet moorden, neem niet het recht in eigen hand. 

Niet overspelig zijn, je zult geen echtbreuk plegen. 

Je zult niet stelen, verrijk je niet ten koste van je medemens. 

Tegen je naaste zul je niet lasteren en vals getuigen. 

Je zult niet verlangen wat aan een ander toebehoort. 

 

Deze woorden met licht geschreven 

- in ons hart, in ons verstand -  

verbond van trouw, richtsnoer ten leven, 

wegen naar vrijheid en toekomstland. 

 



 

Gebeden en gaven 

 
Dankgebed, voorbeden, stilte en gezamenlijk 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 der gaven. Onderwijl luisteren wij naar het gebed in paradisum uit het 
requiem van Gabriel Fouré: 
 

In paradisum deducant te angelei, 

 in tuo adventu suscipiant te martyres, 

 et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 

 

 Chorus angeli te suscipiat, 

 et cum Lasaro quondam paupere, 

 aeternam habeas requiem. 

 

 Mogen engelen jou meevoeren naar het paradijs, 

 en als je daar aankomt, mogen de martelaren je daar welkom heten 

 en jou voorgaan naar de heilige stad Jeruzalem. 

 Moge het engelenkoor jou daar ontvangen 



 en mag, net als geldt voor Lazarus die eens een bedelaar was, 

 eeuwige rust  jouw deel zijn….. 

 

 
 
Slotzang: NL 932: 1, 2 en 4 Rust nu, mijn ziel… in beurtspraak. 
 
Voorspel door Bouke van der Ploeg. 
 
 V: Rust nu, mijn ziel, laat ze maar roepen, 
 G: dingen om ruimte die God toebehoort. 
 V; Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen, 
 G: chaos vraagt een herscheppend woord. 
 
 V: Rust nu, mijn ziel. Zoek niet onrustig 
 G: te vroege vrede, maar geef je aan God. 
 V: Soms even raakt de hemel de aarde; 
 G: God geve dat je ziet en weet. 
 
Tussenspel door Bouke van der Ploeg. 
 
 V: Rust nu, mijn ziel. Weet je geborgen, 
 G: durf te geloven, hoor: God heeft je lief. 
 V: In pijn en leed deel je in Christus, 
 G: Hij kent de smart; Hij roept: vreest niet! 
 
Naspel door Bouke van der Ploeg. 
 
Uitzending en zegen, door allen beantwoord met een gesproken ‘Amen!’ 

 

 V: Gaat nu allen heen in vrede, 

in de verwachting van Gods toekomst. 

De genade van onze heer Jezus Christus, 

de liefde van God de Vader, 

en de gemeenschap van de Heilige geest 

zij met u allen! 

G: Amen!  



 

Ten slotte luisteren wij naar een gezongen zegenbede uit 

Rejoice in the Lord van George Rathbone: 

 En de vrede van God die alle verstand gaat te boven 

 beware uw hoofd en uw hart in Christus onze Heer. 

 
 
 
 

 

 
  



 


