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De vieringen in de kerk krijgen steeds meer het karakter terug van “voor-corona”.
Vanaf vandaag vieren we het avondmaal weer ‘gewoon’.
We zullen naar voren lopen waar we een stukje matse ontvangen dat we in een beker met wijn of
met druivensap kunnen dopen; we drinken niet meer uit de bekers.
Als we weer op onze plaats zitten, koesteren we de rust en stilte van het moment.
Het is fijn als u thuis met ons meeviert door dan ook een stukje brood
of matse te nemen en een slokje wijn of sap.
We hopen op een mooie viering,
in verbondenheid met Christus en met elkaar.

De Paaskaars en het licht van de kindernevendienst worden aangestoken
Orgelspel
Welkom

Openingslied Psalm 98: 1, 2 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.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

3. Laat heel de aard' 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.

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
voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is Eén
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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 98c
1. Bergen kunnen het
door het ruisen van duizend bomen in bossen
roepen en zingen ter ere van de Heer.
Zij zijn de echo van Gods naam,
de echo van Gods naam.
2. Zeeën kunnen het
door het bruisend geluid van golven in de branding:
juichen en swingen ter ere van de Heer.
Zij zijn de echo van Gods naam,
de echo van Gods naam.
3. Mensen kunnen het
tot het uiterste eind van heel onze aarde:
dansen en springen ter ere van de Heer.
Wij zijn de echo van Gods naam,
de echo van Gods naam.
We openen de bijbel
Uit de toralezing van afgelopen sjabbat Leviticus 24: 5-9
‘Bak van tarwebloem twaalf broden van twee tiende efa per stuk. Leg ze voor de
HEER neer in twee rijen, twee rijen van zes, op de met zuiver goud overtrokken
tafel. Brand bij elke rij zuivere wierook, als teken voor de hele gave, als offergave
voor de HEER. Elke sabbat opnieuw moet de priester twee rijen brood voor de
HEER neerleggen, uit naam van alle Israëlieten. Deze verplichting geldt voor altijd.
Het brood is bestemd voor Aäron en zijn zonen. Ze moeten het eten op een heilige
plaats, want het is allerheiligst. Het is voor altijd voor hen bestemd, als hun aandeel
in de offergaven voor de HEER.’
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Lied NLB Psalm 75: 1 en 2
1. U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want Uw naam zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land,
al de wonderen van Uw hand.

2. "Ja, Ik kom, Ik kies de tijd,
Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht,
wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegrond".

Lezing Kolossenzen 2: 6-15
Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in
Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees
vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle
en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten
op de machten van de wereld en niet op Christus.
Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en in uw eenheid
met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld.
In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis
van Christus, door alles wat aards in u is af te leggen.
Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook
tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood
heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar
God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden
kwijtschold.
Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig
verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. 15Hij heeft zich
ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt
en in Christus over hen getriomfeerd.
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Lied NLB 575: 1, 3, en 5
1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

3. Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moet Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
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5. Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Uitleg en overweging
Lied NLB 622
1. Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood,
halleluja, halleluja,
met grote pracht en heerlijkheid.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Halleluja, halleluja.

2. Hij heeft de duivel alle macht
ontnomen, hem ten val gebracht.
Halleluja, halleluja.
Hij heeft gelijk een grote held
de boze reddeloos geveld.
Halleluja, halleluja.

3. Nu doet geen vijand ons meer kwaad;
al dreigt hij ook, het heeft geen baat.
Halleluja, halleluja.
Hij ligt in 't stof, hij heerst niet meer,
wij zijn Gods eigen kinderen weer.
Halleluja, halleluja.

4. O Gij die onze Heiland zijt,
die zondaars uit de dood bevrijdt,
Halleluja, halleluja,
om uw genade en liefde leid
ons binnen in uw heerlijkheid.
Halleluja, halleluja.

5. Voor wie vertrouwen op uw woord
ontsluit Gij zelf de donkere poort.
Halleluja, halleluja.
Zo laat ons dan uit alle macht
lofzingen Hem, wiens heil ons wacht:
halleluja, halleluja.

6. Aan God de Vader in zijn troon,
aan Christus, zijn geliefde Zoon,
halleluja, halleluja,
en aan de Geest zij toegewijd
lof, dank en eer in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.

Gebeden – Stil gebed
Collecte 1. wijkdiaconie 2. wijkgemeente (zie ook laatste pagina)
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Tijdens de collecte speelt de organist
Terwijl de gaven van Brood en Wijn, samen met onze gaven worden
binnengebracht zingen we: Lied NLB 386
1. Vier met alles wat in je is
Christus’ dood en verrijzenis.
Aan de tafel van brood en wijn
wil Hij tastbaar aanwezig zijn.
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht
woord van overvloed dat ons voedt.
2. Hij verbindt ons en maakt ons één
tot een kring om zijn tafel heen.
Vier de vrede van Christus, zing!
Vier het leven in deze kring.
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht
woord van overvloed dat ons voedt.
3. Jezus spreekt ons in liefde aan,
daagt ons uit om op weg te gaan
met het brood van gerechtigheid,
met de wijn van zijn koninkrijk.
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht
woord van overvloed dat ons voedt.
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
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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
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.’’
allen:

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
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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.
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!
Nodiging – Uitdeling

De ambtsdragers met een rode servet delen wijn uit, met een witte servet
druivensap.
Tijdens de uitdeling speelt de organist
Mededelingen – de kinderen komen terug
Slotlied NLB 826
1. O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten.
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2. Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.
3. Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen.
Zegen

Collectedoelen 15 mei 2022:

1. Wijkdiaconie
2. Wijkgemeente

U kunt doneren via: collectezakken, TDK app (scan de qr code),
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21
onder vermelding van het doel, en via iDEAL
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknutrechttuindorpkerk
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