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Thema: Samen aan tafel 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 98: 1 en 3 
1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Verootmoedigingsgebed 

Woord van genade 

Zingen  Lied 303 
1. Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

2. Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 
hier onder ons, hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

3. Geest die ons troost, levend nabij, 
genezing en vuur. Adem van God, 
kracht onderweg dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 



Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Johannes 15: 1-5 
door Marjanne van de Mheen 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen 
vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij 
meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf 
in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen 
vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de 
wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten 
voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.  

Zingen  Lied 970: 1 en 2 
1. Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 

2. Ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 

Lezen   Handelingen 6: 1-7 
Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid 
bij de Griekstaligen, die de Hebreeuwssprekenden verweten dat de weduwen uit hun 
groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf 
apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat 
wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen 
we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 
zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Geest. Aan hen zullen 
we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondi-
ging van het woord van God.’ Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefa-
nus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, 
Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten 
deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna 
de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leer-
lingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof. 

Zingen  Lied 970: 3 en 5 
3. Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

5. Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 



Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

In Memoriam  Hein van ’t Ende - van Os 
Zingen   Op bergen en in dalen - JdH 306 
Op bergen en in dalen 
en overal is God 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven, daar is God 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen, daar is God 
Omlaag en hoog verheven 
ja, overal is God 

Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk 

Slotlied   Lied 969 
1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 

3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


