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De Paaskaars en het licht van de kindernevendienst worden aangestoken
Orgelspel
Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731 - J.S. Bach (1685-1750)
Welkom

Openingslied 216: 1-3
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed
3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
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

voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel
en met inzet van al je krachten.
En heb je naaste lief als jezelf.
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Vandaag worden gedoopt:
Sophia Beatrice Eline, dochter van Martijn en Marianne Schimmel-Roke, zusje van
Benjamin, Samuel en Olivia; Thijmen Christian, zoon van Aike en Anne-Mieke
Munneke-Haasnoot, broertje van Jasmijn; Josephine Francisca Johanna, dochter
van Marcel en Irene Janssen- van der Walle, zusje van Sophie en Amélie.
Lied NLB 354: 1-3
1. Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
Refrein:
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
2. Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja,
van ondergang en gloria.
Refrein

3. Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, een diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
Refrein

Bediening van de doop
Lied NLB 354: 4, 5
4. Dat teken is een heilsgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
Refrein

5. Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
Refrein

(de kinderen die dat willen kunnen nu naar de Blauwe Zaal)
We openen de bijbel
Lezing Lucas 15: 11-24
Vervolgens zei Jezus: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn
vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader
verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon
zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn
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vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door
een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij trok eropuit en
verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn
varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de
varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en
dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om
van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb
gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon
genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen
en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn
zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik
heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon
genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het
mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef
hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren,
want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren
en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
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Lied NLB Psalm 87: 1-4
1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
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Uitleg en overweging
Lied NLB 695: 1-5
1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2. Raak met Uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw Kind.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 4. Geest, vol van hemelse klaarheid,
al mijn twijfels bant.
geef mij een helder zicht
Als geroepen kom ik:
op wie vriendschap vragen,
mijn tijd is in Uw hand!
naar elkaar toegedicht.
5. Heer, raak mij aan met Uw adem,
Geest die mij zingen doet.
Waar U mij nabij bent
vind ik hier vaste voet.

Gebeden – Stil gebed
Collecte 1. Wijkdiaconie 2. Pioniersplekken (zie ook laatste pagina)
Tijdens de collecte speelt de organist Inventio a-klein BWV 784 - J.S. Bach
Terwijl de gaven van Brood en Wijn, samen met onze gaven worden
binnengebracht zingen we NLB 385: 1 en 4
1. De tafel van samen, de tafel is gedekt,
wij mogen komen eten
en niemand word vergeten,
de tafel van samen de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.
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4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
Tafelgebed
vg.:
allen:
vg.:
allen:

De Eeuwige, onze God zal bij U zijn.
De Eeuwige zal U bewaren.
Richt Uw hart op de Eeuwige, onze God.
Wij richten ons hart op de Eeuwige.

Ja, het is goed dat wij U danken, Heer, onze God. Uw handen die de wereld dragen,
dragen ook de kleinste in ons midden. Wij danken U door met alle mensen die ons
voorgingen, te zingen over het geheim van ons geloof, het geheimenis van
Christus.
Lied: Op de avond (NLB 395)
1. Op de avond, toen de uittocht
uit Egypte werd gevierd,
en de matse werd gebroken
en de wijn werd ingeschonken,
toen heeft Jezus aan zijn mensen
een geheim geleerd:

Refrein
Wij gaan rond met het brood
Wij gaan rond met de wijn
Want iedereen mag leven
en vrolijk zijn (2x)

Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd, op die avond van het
paasfeest, toen nam Jezus het brood, sprak de zegen 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.’’
2. Op die avond van het paasfeest
heeft hijzelf ons uitgelegd,
dat het brood ons werd gegeven
als een teken van zijn leven,
dat hij uitdeelt aan zijn mensen,
dat heeft hij gezegd.
Refrein
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Op die avond, toen de maaltijd bijna was afgelopen, nam Hij de beker wijn. Hij
sprak het dankgebed uit en gaf hem aan Zijn leerlingen. Hij zei: “Deze beker is het
nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Drink hieruit en denk aan Mij
wanneer jullie dit doen.”
3. Op die avond, toen de beker
werd gezegend door de Heer,
zei hij: wat jullie misdeden,
dat is nu voorgoed verleden,
je mag leven van vergeving,
nu en telkens weer.
Refrein
vg.:
Groot is het geheim van het geloof.
Allen: Totdat Jezus komt, gedenken wij Zijn dood,
belijden wij Zijn opstanding,
verwachten wij Zijn toekomst.
Maranatha.
4. Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei hij: zelf zal ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd, die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
Refrein
Eeuwige, onze God, wij gedenken Jezus Messias en wij bidden U: zend ons Uw
Geest. Maak sterk in ons het vertrouwen op U, bemoedig ons met de hoop op het
eeuwig leven en laat groeien in ons de liefde om elkaar te dienen. Wij bidden
zingend de woorden van 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.
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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.
Brood en Wijn
Tijdens de uitdeling speelt de organist Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 J.S. Bach
Dankgebed Psalm 117
vg.:
Juich voor de Heer, alle volken.
allen: Zing voor Hem, alle landen.
vg.:
Want groot is Zijn liefde voor ons.
allen: En eeuwig duurt Zijn trouw. Halleluja.
Mededelingen (zie ook laatste pagina)
Slotlied NLB 425 zingen we 2 keer
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal
Zegen
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Collectedoelen 19 juni 2022:

1. Wijkdiaconie
2. Pioniersplekken

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
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.dehavenkanaleneiland.nl). De Algemene Kerkenraad wil graag nog meer van deze plekken in
Utrecht creëren.

Kliederkerk
Vanmiddag is er vanaf 16:00 uur weer een Kliederkerkviering in de Tuindorpkerk.
Het thema luidt: ‘Op weg met Abraham’. Een mooi thema, zo vlak voordat de
zomervakantie aanbreekt. Koffers inpakken, lekker erop uit. Het kan weer! Maar
wat als je moet vluchten omdat het te gevaarlijk is om te blijven wonen in je eigen
land? Wat stop je dan in je koffer? Ga je dan vol vertrouwen op pad? Abraham
wordt geroepen om op reis te gaan en wij gaan die middag met hem mee.
En ja, dan is het nog Vaderdag ook. Een
extra reden om naar de Kliederkerk te
komen. Abraham was namelijk een
aartsvader. We horen wat een aartsvader
precies is. En wat is het mooi om op deze
Vaderdag ook een moment vrij te maken
voor onze hemelse Vader. En
(groot)vaders, jullie hoeven niet te koken!
We eten met elkaar soep en brood in de
tent bij Abraham. Van harte welkom dus
op 19 juni om 16:00 uur in de
Tuindorpkerk. Voor de kleintjes is oppas
aanwezig.
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