12 juni 2022
Welkom
Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken
Openingslied

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

4. Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen, neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.

5. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet, zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.
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Openingsgebed

V: God van het verleden, die onze vader en moeder zijt,
A: Wij zijn gekomen om u te danken
V: God van de toekomst die ons altijd voorgaat
A: Wij zijn gekomen om u te vertrouwen
V: God van hier en nu, hier in ons midden
A: Wij zijn gekomen om uw naam te prijzen
V: God van het leven buiten ons en in ons
A: Wij zijn gekomen om uw liefde te loven.
Amen

Iedereen gaat zitten

Zingen: LB 663

Al is hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
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Lezing: Johannes 3: 1-16
Acclamatie LB 334

Overweging
Stilte / Muziek
Geloofslied: Lb. 605: 1-5

Voorbeden

Na iedere voorbede zingen wij biddend:
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Wij steken een kaars aan voor .....
Stil gebed
Bloemengroet en collecte
Rondom de tafel

We vormen een kring

Tafelgebed
V. Om alle vruchten van de aarde

A. zegenen wij U!
V. Voor wat tot bloei kwam
in het licht van uw liefde,
onder de zon van uw barmhartigheid
A. danken wij U!
V. Waar aarde en licht,
lucht en water
zijn samengebracht
ook in dit brood, in deze wijn,
als teken van uw goedheid,
brengen zij ons bijeen.
A. danken wij U!
Waar wij samen eten van het brood
en drinken van de wijnstok.
Zijn ontferming houdt ons in leven,
zijn liefde is ons genoeg.
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Daarom willen wij in navolging van hem,
Het gebed bidden dat hij zelf ons leerde
A:

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.

Tafellied ZZZ: 646

Beker - gereikt vanuit vreugde ,
wijn ingekleurd door de pijn,
teken dat het Hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods naam
de weg ten leven te gaan.

Handen - bereid om te delen
mensen geplaatst in het licht,
teken dat breuken wil helen
tot ons gericht
om in Gods naam
de weg van liefde te gaan.
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Vredeswens
Jezus kon als geen ander de mensen ruimte geven om te leven.
Hij gaf mensen vrede met de wereld en met zichzelf.
Laten we elkaar dan nu even aankijken en elkaar die harmonie,
die vrede van God en mèt God toewensen.
Nodiging
Om zijn leven te gedenken,
Om te doen wat hij heeft gedaan,
Om met hem op te staan tot nieuw leven,
Delen wij dit brood, zichtbaar teken van zijn aanwezigheid met ons.
Breken en delen

Tijdens het delen zingen wij:

Prijs de Heer mijn ziel

en prijs zijn heil’ ge

Prijs de Heer mijn ziel,

die

mij

het le ven

Naam

geeft.

Slotgebed en Zegenbede
God zal met jou meegaan,
in jou om je kracht te geven
om je heen om je te bewaren
voor je om je de juiste weg te wijzen
achter je als steun in de rug
boven je om je te zegenen.
Wees zo gezegend door God
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
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Slotlied LB 423

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Deze dienst is voorbereid door
Gerrie van Hof en Tonko Ufkes
Piano & orgel: Jan Faber
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Eerste collecte: Groningen – Het Pand
Missionaire-diaconaal centrum ‘Het Pand’ in de Korrewegwijk is inmiddels
een begrip. Het is begonnen 1988, vanuit de wijkgemeente Martinikerk en
wordt inmiddels breed gesteund vanuit o.a. de Protestantse Gemeente
Groningen en de Thuisgemeente. Het is een plek voor mensen uit de wijk,
waar ze kennis kunnen maken met het christelijk geloof en een gemeenschap
met elkaar kunnen vormen. Zo ontstaat er in de Korrewegwijk geleidelijk aan
een geheel nieuwe christelijke geloofsgemeenschap!
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de
vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke maand € 3000,00
inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het dekken van de kosten van
verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een
vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze
collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.
Het Parochiedeel van de collecte is bestemd voor Open Hof

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75SNSB0902292323
t.n.v Protestantse Wijkgemeente De Bron
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