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Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 290 Licht van Pasen, zondagslicht

Licht van Pasen, zondagslicht,
levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan
om verlicht op weg te gaan. 

Stilte
BEGINNEN

(we gaan staan)

Zingen: Lied 280 : 1, 2, 3 De vreugde voert ons

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen,
dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn? 

Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging



V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Zingen: Lied 280 : 4, 6, 7 De vreugde voert ons

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

(we gaan zitten)

Inleiding

Kyriëgebed

Loflied: Lied 716 Zaaien maaien oogsten

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.



Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar. 

HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezen: Gedicht van Huub Crijns

God,

Normaal gesproken heb ik weinig te klagen:
ben ik vrolijk, heb weinig te vragen,
fladder door mijn leven en werk
en ga soms eens naar de kerk.

Maar wanneer ik ziek ben of eenzaam:
Geef me dan uw kracht, zie me staan
door de vriendin die me bezoekt.

Wanneer ik hongerig ben met koppijn:
geef me dan uw geduld, neem weg mijn venijn
door de buurman die me te eten brengt.

Wanneer ik weinig kleren heb en bibber:
Geef me dan uw warmte, voel mijn gesidder,
door de oom die mij zijn truien opdringt.

Wanneer ik dorst heb, warm ben en bezweet:
Geef me dan uw koelte, proef mijn leed
door het kind dat haar blikje met me deelt.

Wanneer ik verdwaald ben, angstig en verward;
Geef me uw standvastigheid, hoor mijn hart
door de mens die mij gastvrij ontvangt.

Wanneer ik gevangen zit, bezwaard en kwaad:



Geef me uw vrijheid, zie mij niet te laat
door de familie die mij komt vrijkopen.

Wanneer ik kom te overlijden, ineens stil
Geef me dan uw mededogen, neem mijn wil
door de mensen die mij ten afscheid begraven.

Normaal gesproken heb ik een leuk verhaal
ontbreekt armoede, ziekte, ben ik sociaal,
deel ik mijn talenten met mensen om me heen
ben ik actief, druk, geloof ik, alleen…

God?

Zingen: Lied 973 : 1, 2, 3 Om voor elkaar te zijn

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja 

Lezen: Matteus 25 : 14-30

Zingen: Lied 912 : 1, 2, 6 Neem mijn leven

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 ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 849 Zoek de wegen van de wijsheid

Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.

Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.



INTERMEZZO
Mededelingen

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader die in de hemel 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.
En 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.

ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Slotlied: Lied 425 Vervuld van uw zegen

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 

z.o.z.



Heenzending en zegen

G: Amen (3x gezongen)

Collecte:
Bij de uitgang staan twee collectebussen. De eerste 
collecte (bus1) is bestemd voor het 3 Doelen Project en de 
tweede collecte (bus 2) voor de Diaconie. Of u kunt uw 
gaven overmaken op de rekening van de diaconie
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