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Een omsloten tuin 

 

Een plek om lief te hebben 
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Intrede 

 

Muziek bij binnenkomst 

Adagio uit Symphonie 3, Opus 28 

Louis Vierne (1870-1937) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling  

Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 706 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken 

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging 

v: De Heer zal bij u zijn. 

g: DE HEER ZAL U BEWAREN. 

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

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

V: Die liefde is en grond van ons bestaan. 

G: HERSCHEP ONS HEER. AMEN 

 

Eerste lied 276 

 

- wij gaan zitten - 

 

Gebed om ontferming afgesloten met gezongen  

‘Heer ontferm u’ 301 k 

 

Glorialied  146c: 1, 4 en 7 

 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 
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De heilige Schrift 
 

Eerste lezing  Genesis 2: 4b – 14 

 

Lied    216: 2 

 

Tweede lezing   Hooglied 4: 12-14 en 6: 1-3 

 

Lied     908: 1 en 2 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied  908: 3 en 7 

 

 

 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecten door de diaken 

 

Dank- en voorbeden  

na iedere intentie 

 v: daarom bidden, daarom zingen wij:  

 

Adem van God, vernieuw ons bestaan.     Lied 368g 

 

 

Stil gebed  

 

 

 

Maaltijd van de Heer 
 

Lied bij de Maaltijd  385: 1 en 4 

 

Nodiging  
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Tafelgebed 29 Kom tot ons, hier in ons midden (Dienstboek PKN) 

 

V: De harten omhoog naar God! 

A: Als bloemen naar de zon! 

V: Danken wij de Levende, onze God! 

A: Wij willen God danken!  

(dankzegging aan God) 

V: U danken wij, God onze Schepper, 

God van overal en altijd, 

Van mensen, dieren en planten, 

Van water, lucht en aarde, 

Die alle goed maakt 

En alles vasthoudt: 

Heilig is uw Naam! 

 

Kom tot ons, hier in ons midden 

 

Zingen Loof de Heer, want God is goed (melodie Ps, 136) 

  Die de mensen leven doet 

  En hen als op handen draagt – 

  Liefde die de dood verjaagt. 

 

  Dank de Heer, die alles schiep 

  En ons hier bij name riep 

  Heilige, groot is uw macht, 

  Maak ons vrij, toon ons uw kracht! 

 

(Gedachtenis van Christus) 

In Jezus zien we wie U bent: 

Mens onder de mensen, 

Bewogen om hun lot. 

Zo nam Jezus brood en beker, 

Dankte u en deelde uit. 

Telkens als we samenkomen rond de tafel, 

Deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 

 

Kom tot ons, hier in ons midden. 

 

 

 

 

 

Zingen  Loof de Heer, want God is goed; 
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  Zie wat Jezus voor ons doet: 

  Brood is Hij voor mij en wijn; 

  Ik mag gast aan tafel zijn. 

 

(Aanroeping van de Geest) 

Uw Geest is gekomen, 

Kracht om alles nieuw te maken: 

Brood en beker die naar U wijzen, 

Mensen die op U lijken. 

Geroepen om met U mee te gaan, 

Vormen we een kring van klein en groot, 

Eén wereldwijde gemeenschap. 

 

Kom tot ons, hier in ons midden. 

 

Zingen  Loof de Heer, want God is goed, 

  Die ons weer herleven doet. 

  Toekomst heeft ons aangeraakt, 

  Vrede voor wie vrede maakt! 

 

  Dank de Heer, kom in de kring, 

  Leef van de verwondering, 

  Dat ook jij erbij mag zijn 

  Bij het brood en bij de wijn. 

 

Zo bidden we,  

met wie ons voorgingen,  

en met hen die ons omringen, 

met wie staan rond de troon, 

met mensen genoemd en mensen vergeten, 

gekend bij God, 

de woorden die u zelf ons geeft: 
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Onze Vader      (vertaling NBV 21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

laat 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 vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

tot 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  
 

Breken 
 

Delen van brood en wijn  

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

Muziek tijdens communie 
 

Lied 62b Mon ame se repose 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: 

Van Hem alleen mijn heil. 

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, 

Keert zich stil tot Hem. 
 

Lied 103e Bless the Lord 

Prijs de Heer mijn ziel, 

En prijs zijn heil’ge naam. 

Prijs de Heer mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 
 

Dankgebed 
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Zending en zegen 
 

Slotlied  981: 1, 2, 3 en 5  

 

Zegen 

Allen:   Amen Lied 429 c 

  

 

Muziek 

Improvisatie  

Leonard Seeleman (1997)  

 

 

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen 

koffie/thee te drinken. 
 

Bij deze dienst zijn o.m. betrokken: 

 

voorganger  ds. Rian Veldman    

ouderling   Geert ter Horst 

diaken    Martine Delver 

organist    Leonard Seeleman 

lector    Anna Louwerse 

koster                  Frits van der Mark 

camera/beamer     Bert Osinga, Dirk Jan de Ruijter 

ontvangstcommissie  Yanka van der Mark, Juliette van Oosten 

 

 

 

 

 

 

 

 


