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Op deze zondag hopen we weer de Maaltijd van de Heer te vieren. De kerkenraad vindt het
belangrijk Schrift en Tafel met elkaar en gelijktijdig te kunnen vieren.
We nodigen u van harte uit mee te doen, nu u niet naar de kerk kunt komen.
Zorgt u er voor dat u voor de dienst begint, een stukje brood of een stukje matse klaar hebt
liggen en een bekertje met een slokje wijn of sap. Als u met uw gezin of met andere mensen
de kerkdienst volgt, dan is het plezierig als dit voor iedereen klaar staat. Om de viering goed
mee te beleven, is het ook fijn als u een (elektrisch) kaarsje of waxinelichtje hebt, dat u aan
kunt doen, zoals we dat ook in de kerk gewend zijn. Dergelijke rituelen zorgen voor een
gevoel van verbondenheid met elkaar.
We bidden een tafelgebed en nadat de voorganger het brood heeft gebroken en de
dankzegging over de wijn heeft uitgesproken, nodigt hij iedereen uit zelf brood en wijn te
nemen. Na orgelspel beëindigen we de gezamenlijke viering met een dankgebed.
We hopen op een mooie viering in verbondenheid met Christus en met elkaar.

De Paaskaars en het licht van de kindernevendienst worden aangestoken
Orgelspel
A solis ortus cardine (2. versus) - H. Scheidemann (ca.1595-1663)
Welkom

Openingslied NLB 516 – 1, 4 en 5
1.

Van 't vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat
zingt elk de koning Christus eer,
het kind der maagd is onze Heer.

4.

O teken van zijn macht zo groot!
Het water in de kruik werd rood.
Toen Hij beval te schenken, schonk
de schenker wijn en ieder drank.

5. U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.
voorganger: De Levende zal u nabij zijn

Lied NLB 421 Vrede voor jou
We wensen elkaar de Vrede van de Heer

(we gaan zitten)
Gebed vanuit de nood van de wereld, waarin gezongen wordt

Laten we stil zijn
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voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is Eén

voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel
en met inzet van al je krachten.
En heb je naaste lief als jezelf.
Lied NLB 1008 – 1 en 3
1.

Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

3.

Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

We openen de bijbel
Lezing Johannes 2: 1-12
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was
er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn
bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’
‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het
ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten,
elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de
vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en
breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.
En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist
niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden
wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten
eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de
beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste
teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna
ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar
bleven ze een paar dagen.
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Lied NLB 653 – 1 en 5
1.

U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.

5.

Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

Uitleg en overweging
Lied NLB 517 – 1, 2, en 3
1.

Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.

3.

U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!

2.

Gebeden – Stil gebed
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Gij, als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaan wij meer verloren
voor God in eeuwigheid.
De dood mag niets meer hopen.
Nu zich de hemel opent
toont gij ons Gods beleid.

Lied NLB 379- 1 en 4
1.

Breek ons, Heer, het brood,
als bij die getrouwen,
die Gij na uw dood
leven deed aanschouwen
dat we U kennen mogen.
Open uit den hoge
ons de ogen.

4.

Water werd tot wijn
waar Gij hebt gesproken.
Laat geschonken zijn,
met het brood gebroken,
meer dan wijn: uw wezen,
brood dat ons van vrezen
doet genezen.

Tafelgebed
vg:
a:
vg:
a:
vg:
a:

De Eeuwige zij met U.
De Eeuwige zal U bewaren.
Verheft uw harten.
Wij verheffen onze harten tot de Eeuwige.
Laten wij danken de Eeuwige, onze God.
Het is goed om de Eeuwige te danken.

Ja, het is goed dat wij U danken, Heer, onze God, en U loven. Met niemand bent U
te vergelijken. Uw grootheid is onmeetbaar en onpeilbaar. Zij reikt hoger dan wij
ooit kunnen vermoeden, dieper dan wij ons ooit kunnen voorstellen. En toch bent
U bij ons. Toch belooft Uw Naam ons dat U er zult zijn. U zult bij ons zijn tot wij
eeuwig bij U zullen zijn. Wij zullen zijn in het licht dat geen lamp of zon meer nodig
heeft, want U Heer, onze God, zult ons licht zijn. Daarom loven wij U met de hele
kerk, met alle krachten die U dienen en met alle mensen die ons zijn voorgegaan:
Sanctus NLB 404e
Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen.
Heilig, heilig, heilig, moeten wij U noemen,
met heel de schepping mee uw grote daden roemen!
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna!
Zegen van Godswege,
Hij die komt gezegend met de naam van Hem!
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna!
U bent heilig, God van Israël en gezegend is Jezus Christus, Uw zoon, onze Heer.
Eén met ons en één en al ontferming geworden. In Hem maakt U zich aan ons
bekend. Hij is ons licht en ons heil. U hebt Hem gezalfd om aan armen het goede
nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan
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blinden het herstel van hun zicht. Ons wilt U sterken door ons aan Zijn tafel uit te
nodigen.
In de nacht voordat Jezus stierf, toen het donker begon te worden, zat Hij in een
bovenzaal in Jeruzalem met zijn leerlingen aan tafel. Hij nam het brood, sprak het
zegengebed uit, brak het en gaf het aan Zijn leerlingen. Hij zei: “Neemt, eet; dit is

Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt; denk aan Mij wanneer jullie dit doen.’’
Toen de maaltijd bijna was afgelopen, nam Hij de beker wijn. Hij sprak het
dankgebed uit en gaf de beker aan Zijn leerlingen. En Hij zei: “Deze beker is het

nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Drink hieruit en denk aan Mij
wanneer jullie dit doen.’’
Totdat Hij komt, gedenken wij Zijn dood,
belijden wij Zijn opstanding
en verwachten wij Zijn toekomst.
U, genadige God, zend ons Uw heilige Geest. Laat ons ervaren dat wij met U
verbonden zijn. Laat het brood dat wij breken en de beker die wij zegenen ons tot
gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus worden. Hem hebt U ons
gegeven als fundament. Verenig ons door Uw Geest met elkaar en met alle mensen
op deze wereld die gehoor geven aan Uw uitnodiging. Samen met alle christenen
bidden wij mee met Jezus:
Onze Vader – NLB 369b gezongen
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede zoals in de hemel
ook op aarde.
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.
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Agnus Dei NLB 408e
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef uw ontferming! (2x)
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef ons uw vrede!
Brood en Wijn
Mededelingen
Slotlied Psalm 96 – 1 en 7
1. Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
De rechter rijdt de wereld binnen,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
wek bij de volken diep ontzag
het pleit der volken wordt beslecht.
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. Zijn trouw en waarheid overwinnen.
Zegen

7

Collectedoelen xx 2022:

1. Wijkdiaconie
2. Pioniersplekken

U kunt doneren via
TDK app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het doel
iDEAL: https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknutrechttuindorpkerk

2. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de
ondersteuning en uitbreiding van de stedelijke pioniersplekken. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn
voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan.
Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context,
werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame
gemeenschapsvorming. De Protestantse Gemeente Utrecht
kent drie pioniersplekken. De collecte is bestemd voor o.a. de activiteiten van De
Haven (www.dehaven-kanaleneiland.nl). De Algemene Kerkenraad wil graag nog
meer van deze plekken in Utrecht creëren.
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