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Thema: Gemeente naar Gods hart 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Lied 287: 1, 2 en 5  
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

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 

Gebed om ontferming 
afgewisseld met Lied 301a 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Zingen  Lied 705: 1 en 3 
1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 

3. Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 

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   Handelingen 2: 41-47 
door Peter Lotterman 

Zingen  Psalm 84: 1 en 6 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel  

Zingen  Lied 975: 1 en 2 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 

In memoriam Dirk van der Meulen  

Zingen  Lied 704: 1 en 3 
1. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

Gebeden   

Collecten  Kinderen komen terug uit de Oppas en Kinderkerk 

Zingen  Gezang 314: 1 en 3 (LvdK) 
1. Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijns is de aard. 



Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 

Wegzending en zegen Zingen ‘Amen’


