
orgel: ‘Christus, der ist mein leben’ - Joh. Pachebel 

Welkom De tafelkaarsen worden aangestoken.

♫O alle gij dorstigen, kom tot de stromen
lied 382, strofe 1 en 2 

Bemoediging 
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen: en het werk dat zijn hand begon, niet loslaat. 

Gebed van toenadering 
v.: Voor U liggen alle harten open, alle verlangens 

zijn U bekend, 
allen: en geen geheim is voor U verborgen. 

v.: Zuiver de overleggingen van ons hart 
door de ingeving van uw heilige Geest, 

allen: zodat we u van harte liefhebben, en uw 
heilige Naam grootmaken. Amen 

♫ lied 382, strofe 3
We gaan zitten. 

Kyriegebed, telkens besloten met: 

Lied voor de 40-dagentijd: “Wie is Hij” 

DIENST  VAN  DE  TAFEL 

Nodiging De Heer zal bij ons zijn 
 De Heer zal ons bewaren. 
Stellen wij ons hart open voor God 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Toelichting bij onze gaven 

Voorbeden, telkens besloten met: 

Heer, hoor ons gebed, Heer, hoor ons gebed. Hoor de stem 

die U roept. Heer, hoor ons gebed, Heer, hoor ons gebed. 

Kom en luister naar ons! 

Lofprijzing 

 
 
 

 
 
 
 

Tafelgebed met lied 391 

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. 

Vredegroet 

Delen van brood en wijn (de kinderen gaan voor!) 

orgel: Divertimento 5  -  Joseph Haydn 

DIENST  VAN  HET  WOORD 

 gebed 

“Wie is Hij?” - Mattheus 16, vers 13 t/ 17. 20 t/m 25 

♫ Roept God een mens tot leven  -  lied 346
strofe 1,2, 7 t/m 10 

overdenking 

orgel: ‘Christus, der ist mein leben’ -  Joh. Gottfr. Walther 
 

slotgebed

slotlied: Sterk, Heer, de handen tot uw dienst 
lied 378 

Zegen 

allen: 

orgel: ‘Jesu meine Freude’   -   G. Ph. Telemann 

**************************************** 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor het 
plaatselijk diaconaal werk. 

Voor het jeugdwerk van de 
Protestantse kerk – De 
PaasChallenge, terug in de tijd 
van de Bijbel, kunt u uw gift 
doen via het nummer van onze 
kerk: NL83 RABO 0373745575. 
Ook kunt u uw bijdrage voor deze 
collecte overmaken m.b.v. bijstaande QR-code. 
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