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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

O lux beata Trinitas, BuxWV 216 

Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging,  

v: De Heer met u allen! 

g: ZIJN VREDE MET U!  

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 

 

Drempelgebed 

v: Gij, die nooit te ver zijt om ons te horen - 

g: WEES ALS EEN LICHT HIER IN ONS MIDDEN! 

v: die ons de adem schenkt, bron van leven zijt, 

g: DAT WIJ U KENNEN ALS BRON EN BEDDING! 

v: die ons voor ogen houdt als uw beminden - 

G: DAT WIJ ELKAAR ZIEN ZOALS GIJ ONS ZIET! 

V: die vurig wegen wijst aan wie U zoeken - 

G: MAAK ONS AANSTEKELIJK, UW LICHT VOOR MENSEN! 

AMEN  

 

- wij gaan zitten - 

 

Kyrie 

Gebed om ontferming  

Na iedere intentie: HEER, ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U,  

HEER ONTFERM U OVER ONS 

 

 
(Afbeelding voorzijde van Annemarie van Ulden) 
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Glorialied  305 
 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 
 

De heilige Schrift 
 

Inleiding 
 

Openingswoorden (liedboek 513) 

l: God heeft het eerste woord. 

g: HIJ HEEFT IN DEN BEGINNE HET LICHT DOEN OVERWINNEN 

l: Hij spreekt nog altijd voort. 
 

Eerste lezing Numeri 21: 4-9 
 

Lied        707  
 

Evangelielezing Johannes 3: 1-16 
 

Acclamatie (ingezongen)  

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; 

wij danken U. (339f naar Johannes 6: 68) 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Meditatieve muziek 

Ave Verum Corpus, K. 618 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecte door de diaken 
 

Gebed over de gaven 
 

Voorbede 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zeggen wij: 

g: ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS BESTAAN 
 

Stil gebed  
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Maaltijd van de Heer 
 

Nodiging door de diaken 

 

Tafelgebed 

a: U komt onze dank toe, Heer onze God, 

    overal en altijd, door Jezus onze Heer. 

v: Want als kracht van omhoog, als vuur in onze koude wereld, 

    als stem in onze stilte, als leven voor doden, 

a: bent U in ons midden gedaald. 

v: Tot het eind van de tijd zal waaien uw adem, zal klinken uw stem 

a: tegenwind en weerwoord in een harde wereld van kale feiten en  

    kille waarheden 

v: Daarom, Heer onze God, verheffen wij onze stem, 

    om samen met allen die door U zijn geraakt en van uw Geest zijn      

    bezield, U van harte de lof toe te roepen:  

 

 Lied 404b – Sanctus en Benedictus (opgenomen) 

 

v: Gezegend bent U, God onze Vader, 

    en gezegend is Jezus die komt in uw Naam, 

    want hij heeft uw volk niet verlaten, maar gaat ons allen voor, 

    en vuurt ons aan als een stem die ons hart verwarmt, 

    als een woord dat ons opwekt uit een doods bestaan. 

 

v: Laat uw Geest ons vervullen, nu wij doen wat hij ons vroeg: 

    In de nacht van de overlevering heeft hij het brood genomen, 

    daar de dankzegging over uitgesproken, 

    het gebroken en aan zijn vrienden gegeven, met de woorden: 

    “Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 

    doet dit tot mijn gedachtenis”. 

    Evenzo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over  

    uitgesproken, die rondgegeven met de woorden: 

    “Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn  

    bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot verzoening van    

    zonden. Doet dit, altijd, in verbondenheid met mij. 

a: Zijn dood gedenken wij, 

    zijn opstanding belijden wij, 

    zijn toekomst verwachten wij. 

 

v: Hier rond de tafel van uw verbond, bidden we U: zend uw Geest  

    op ons neer en herschep ons tot mensen, die de Zoon van uw  
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    liefde volgen en zijn geest van barmhartigheid belichamen. In  

    goede en kwade dagen, in voor- en tegenspoed, voor altijd en  

    eeuwig. 

a: Amen 

 

v: Bidden we voor onze dierbaren, voor vrienden en bekenden; ook    

    voor onbekenden en ons vreemden, dat zij mogen delen in het 

    verbond van uw liefde voor mensen, zoals we dat hier vieren. 

a: Bidden we voor hen die ons zijn voorgegaan op de weg van geloof, 

    hoop en liefde; ook voor allen die zijn thuis gekomen, in  

    verbondenheid over de tijden heen. 

v: Bidden we voor onze wereld, die uw wereld is, om vrede en  

    gerechtigheid, om wonderen van compassie en bewogenheid. 

    Bidden we in de stilte voor wie op dit moment in onze gedachten 

    en harten bij ons zijn. 

    Bidden we het gebed dat allen verbindt:  

 

a: 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. 

 

Vredegroet 

v:  De vrede van de Heer zij altijd met u! 

a:  En met uw geest! 

We geven elkaar een teken van vrede  

 

Delen van brood en wijn  

In de kerk: op aanwijzing komen we naar voren en ontvangen we 

brood en wijn. 

Thuis kunt u meevieren door ook brood en wijn te delen. 

 

Muziek 

Improvisatie 

Leonard Seeleman (1997)  
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Dankgebed 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied 705  1,2 en 4 

 

Zegen 

v: … 

Amen (ingezongen) 

 

 

Postludium 

Allein Gott in der Höh sei Ehr, SwWV 299 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
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