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Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Lied 215: vers 1, 3 en 7
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.
3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.
Voorbereiding
Bemoediging en groet
V: onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw is tot in eeuwigheid
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A: DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN
HAND
V: genade en vrede zij u van God onze Vader
A: DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER
Zingen: lied 84: vers 1 en 2
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.
2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Aansteken paaskaars
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Stilte
Kyriegebed
v. Eeuwige, verlangen drijft ons naar U
a. DIE LEVEN BENT EN LEVEN DOET
v. U die zich ontfermt over alles wat leeft
a. DAT OOK WIJ ZULLEN BEHOEDEN
v. Gij, bron van ons bestaan
a. WEES TOEVLUCHT IN TIJDEN VAN NOOD
v. U die het licht tevoorschijn roept
a. LAAT OOK IN ONS HET LICHT OVERWINNEN
v. schep een zuiver hart in ons
a. DAT WIJ LEVEN MET HART EN ZIEL
v. Amen
Kyrie: lied 299e
Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
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Gloria: Lied 713: vers 1 en 2
1. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.
2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
Dienst van het Woord
Inleiding op de lezingen
Gebed om de hulp van de Heilige Geest
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Lezing: Jona 3: 6- 4, 11
lied 825: vers 1, 3 en 5
1. De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
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Evangelie: Johannes 4: 27-42
27Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug,
en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw
in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u
daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ 28De
vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad
en zei tegen de mensen daar: 29‘Kom mee, er is
iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de
messias zijn?’ 30Toen gingen de mensen de stad
uit, naar hem toe.31Intussen zeiden de leerlingen
tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ 32Maar hij
zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ 33‘Zou
iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden
ze tegen elkaar. 34Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is:
de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn
werk voltooien. 35Jullie zeggen toch: “Nog vier
maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk
om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor
de oogst! 36De maaier krijgt zijn loon al en
verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat
de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen
vieren. 37Hier is het gezegde van toepassing: De
een zaait, de ander maait. 38Ik stuur jullie eropuit
om een oogst binnen te halen waarvoor je geen
moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen
gedaan en jullie maken hun werk af.’
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39In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof
in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet
alles van me.’ 40Ze gingen naar hem toe en
vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog
twee dagen. 41Nog veel meer mensen kwamen tot
geloof door wat hij zei; 42ze zeiden tegen de
vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd
hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we
weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’
Zingen: lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking
Orgelspel
Gebeden en gaven
Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
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Slotlied: 838: vers 1 en 3
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Zegen

Lied 425
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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.

Collectedoelen:
1e: Kerk in Actie/Noodhulp
2e: Catechese en educatie
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