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Welkom en mededelingen
Zingen
Psalm 68: 7
7. God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.
Bemoediging en Groet
Aansteken Paaskaars
Openingsgebed
Zingen
Lied 968: 2 en 5
2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Voor de kinderen
Lezen
Matteus 17: 14-20
door Eibert Kroneman
Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor
hem op zijn knieën viel en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek
en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’ Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch
een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie
nog verdragen? Breng hem bij me.’ Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe.
Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de
leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die
geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie:
als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen:
“Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Overdenking
Zingen
Lied 982
1. In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

2. Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

3. In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.
Geloofsbelijdenis
VIERING HEILIG AVONDMAAL
Nodiging en onderwijzing
Inzettingswoorden
Zingen
Lied 405: 4
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
Gebed + Onze Vader
Delen brood en wijn
Zingen
Lied 381: 6
6. U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
Wegzending en zegen
Zingen
Lied 416: 1 en 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

