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VOORBEREIDING 

 

Welkom en aansteken van de Paaskaars  
 

 v: Het licht van Christus voor de wereld. 

 a: AMEN. 

 

Bemoediging  
 

 v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige, 

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 v: De Eeuwige blijft trouw, 

 a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN. AMEN. 
 

Lied: 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. 
 

Groet  
 

 v: De Eeuwige is met u, 

 a: OOK MET U IS DE EEUWIGE. 
 

Gebed om ontferming,  

afgewisseld met gezongen Kyrie: 301j 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
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Glorialied: 

 
 

RONDOM HET  WOORD 
 

Film voor klein en groter 
 

Gebed  
 

Lezing: Deuteronomium 4: 37-40    
 

Lied 81: 1-4 
 

1.Jubel God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 

Juich voor Israëls Heer, 

stem en tegenstem 

springen op voor Hem 

die ons heil bewerkte. 

 

2. Laat de harpen slaan, 

klinken de trompetten. 

Vier bij volle maan 

met muziek en mond 

een hernieuwd verbond 

volgens oude wetten. 

 

3. Dit is ingezet 

als een eeuwig teken 

Jozef tot een wet, 

toen des Heren hand 

aan Egypteland 

machtig is gebleken. 
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4. God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is ’t en recht 

nu en te allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 
 

Lezing uit het Evangelie: Johannes 15: 1-8 
 

 v: Lof zij Christus, 

 a: IN EEUWIGHEID. AMEN. 
 

Lied: 656 
 

1.Ik ben de wijnstok, 

mijn Vader de wijngaardenier. 

Gij zijt de ranken, 

dus blijf in mij, ik blijf in u – 

dan vindt Hij vruchten hier. 

Zing voor de Vader, 

de wijngaardenier, 

dus blijf in Mij, Ik blijf in u – 

dan vindt Hij vruchten hier. 
 

2. Ranken onvruchtbaar 

die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 

zij moeten branden. – 

Dus blijf in mij, ik blijf in u, – 

’t is waarheid wat ik zeg. 

Zing voor de Zoon, 

want zijn woord is uw weg, – 

dus blijf in Mij, Ik blijf in u – 

’t is waarheid wat Ik zeg. 
 

3. Laat dan mijn woorden 

uw waarheid en uw leven zijn; 

blijf in mijn liefde, 

zoals Ik in de Vader blijf – 

Gij zult vol vreugde zijn. – 

Bid om de geest, 

om het brood en de wijn, 

en al wat gij de Vader vraagt, 

zal u gegeven zijn. 
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Overweging  

 

 

Instrumentaal  

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

 

Gebeden eindigend met stil gebed en gezongen Onze Vader 

(Lied 1006) 

 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

Aankondiging bloemengroet en doel van de gaven 

 

De collecte is bestemd voor het diaconale werk in Nuenen. 
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OP  WEG GAAN 

 

Slotlied: 657: 1 en 4 

 

1.Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Wegzending en zegen, gevolgd door 'Amen' 
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MEDEDELINGEN 

 

zaterdag 8 mei:  Because We Carry 

 

Betreffende de Lesbox actie voor Because We Carry van ZWO in 

samen werking met Anneke en Lianne Geerts: tot nu toe zijn 150 

boxen besteld. We kunnen nu al spreken van een groot succes!  

U kunt overigens nog tot uiterlijk 2 mei (bij-)bestellen via 

mailadres Lesboxvoorlesbos@gmail.com 

Niet vergeten: de bestelde Lesboxen kunnen zaterdag 8 mei 

tussen 15.00 en 17.00 uur worden opgehaald bij De 

Regenboog. 

 

zondag 9 mei: Livestream van de eredienst 

Voorganger: ds. Gideon van Dam. 

Aanvang: 10:00 uur 

 

donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag 

Voorganger: pastor Werner v.d. Wouw 

Aanvang: 10:00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voor meer informatie over de PGN: www.pgn-nuenen.nl 
 
Mededelingen voor de komende zondag kunnen vóór donderdag 
9.00 uur aangeleverd worden bij: ordevandienst@pgn-nuenen.nl 

 

mailto:Lesboxvoorlesbos@gmail.com
http://www.pgn-nuenen.nl/

