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Orgelspel  
 

Welkom & mededelingen 

 
Moment van stilte  

 
Aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars  

 
Openingslied: 975: 1,2,3 (Jezus roept hier 

mensen samen) 
Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 
Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 

is op aarde neergedaald. 
 

Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 

ras of  huidskleur, rangen, standen - 
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Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
Introïtustekst: Mattheus 25: 35-40  

 
Votum en groet 

 
Antwoordlied: (mel. 680)  

Tot U heer is ons hart gericht 
Hier zijn wij, open voor uw licht 

Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd 
Kom tot ons, Eeuwige in de tijd 

Amen.  
 

Kyrie en Gloria gebed 

 
Gedicht: Ubi Caritas est  

 
Lied: Ubi Caritas (3x) 

 
 

Lezing: Johannes 5: 1-9a 
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Lied: Ik was hongerig en jij gaf mij te eten 
https://www.youtube.com/watch?v=WitIGTB

7-hI  

 
‘Speciaal voor u’: brieven aan het 

verzorgingshuis 
 

Overdenking 
 

Stilte 
 

Orgelspel 
 

Lied: 912: 1,2,3,6 (Neem mijn leven laat het 
Heer) 

Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 
 

Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

 
Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 
 

Neem ook mijne liefde, Heer, 

https://www.youtube.com/watch?v=WitIGTB7-hI
https://www.youtube.com/watch?v=WitIGTB7-hI
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’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 
Gebeden afgesloten met gezongen Onze 

Vader, 1006  
Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 



 6 

Slotlied: 416 (Ga met God en Hij zal met je 
zijn) 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Uitzending en zegen  
 

Antwoordlied: Gezang 415: 3 (Amen, amen, 
amen) 

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

Orgelspel 
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Wij collecteren vandaag voor:  

• diaconie: Oikocredit  

• de eigen gemeente / het bloemenfonds 
 

 
Diaconie: NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v. 

Remonstrantse Diaconie Doesburg  
Gemeente: NL 92 ABNA 053 88 36 911 t.n.v. 

Remonstrantse Gemeente Doesburg 
 

 
Deze dienst is i.s.m. de Ooipoortkerk tot 

stand gekomen. De dienst in de Ooipoortkerk 
is live of na afloop te volgen 

via:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/11
56-CGKV-Ooipoortkerk-Doesburg of via de 

website van de Ooipoortkerk 

 
 

De volgende oecumenische themadienst is op 
27 februari. Thema zal dan zijn: Gevangen 

bezoeken.  
 

 

Afbeelding voorkant: De zeven werken van 

barmhartigheid, Meester van Alkmaar, 1504 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1156-CGKV-Ooipoortkerk-Doesburg
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1156-CGKV-Ooipoortkerk-Doesburg
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