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Orgel/Piano: Inez Heijkoop

WELKOM EN INLEIDING
(De gemeente gaat staan)

AANSTEKEN PAASKAARS

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED:
v.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
a.: SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN
v.: Eeuwige, onze God,
zie ons hier,
samengekomen in Uw naam in Uw huis
om Uw aanwezigheid te mogen ervaren
in de liederen die wij zingen
in de woorden die klinken
in de gebeden die opstijgen
in de stilte in deze ruimte en in ons hart.
a.: WEES AANWEZIG,
VERBIND U OPNIEUW MET ONS
ALS BONDGENOTEN OP DE WEG VAN UW VREDE.
SPREEK ONS AAN
IN DE BEZIELENDE KRACHT VAN UW GEEST.
BRENG ONS IN BEWEGING
NAAR ONZE NAASTE OVER ALLE GRENZEN HEEN.
AMEN.
(de gemeente gaat zitten)

KYRIE EN GLORIA
v.: Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid
is eindeloos
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ZINGEN

2

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
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LEZINGEN
3

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

NLB 333

LEZING Genesis 27 vers 18 – 29

stilte

ZINGEN: 836 coupletten 1, 2

2

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
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LEZING Genesis 27 vers 30 – 40

stilte

Acclamatie bij de lezingen: 836 coupletten 3, 4
3

O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.
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Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

OVERWEGING
MEDITATIESTILTE (± 5 minuten)
Soms is het moeilijk stil te worden vanwege het lawaai buiten en binnen ons.
In de stilte hoeft er niets: we stellen ons open voor wat komt. Laat de gedachten
voorbijgaan als wolken langs de hemel.

GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen en bestemming inzameling
GEBED
na iedere gebedsintentie zingt de gemeente

STIL PERSOONLIJK GEBED
ONZE VADER
Onze vader in de hemel
Laat uw naam geheiligd worden
Laat uw koninkrijk komen
En uw wil gedaan worden
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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

MEDEDELINGEN over collectedoelen en bloemengroet
ZINGEN

Ziet toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat dochters
van ’t zelfde huis als zusters samenwonen.
Een liefdesband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid.
Als olie die den priester wijdt.
Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen
hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.
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(we gaan staan)
ZEGENBEDE-lied

MUZIEK
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Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een
andere manier van uw wijkdiaconie.
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte dd. …
of via:
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