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VOORBEREIDING 

 

Welkom en aansteken van de Paaskaars  
 

 v: Het licht van Christus voor de wereld. 

 a: AMEN. 

 

(gemeente gaat staan) 

 

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 283: In de veelheid van geluiden 

 
1. In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2. En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3.  Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 
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Groet  
 

 v: De Eeuwige is met u, 

 a: OOK MET U IS DE EEUWIGE. 

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Gebed om ontferming, afgewisseld met gezongen Kyrie: 301j 

Kyrie eleison (4x) 

 

Glorialied 305: Alle eer en alle glorie  

 

1.  Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

2. Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

4. Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

RONDOM HET  WOORD 

 

 

Gebed 

 

 

Lezing uit Tenach: 1 Koningen 19: 19-21  
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Lied 1: 1 en 2 Gezegend hij, die in der bozen raad 
 

1. Gezegend hij, die in der bozen raad 

niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 

noch zich door spotters in de kring laat noden, 

waar ieder lacht met God en zijn geboden, 

maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 

en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
 

2. Hij is een groene boom die staat geplant 

waar waterbeken vloeien door het land. 

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,  

te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.  

Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 

het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
 

Lezing uit het Evangelie: Lucas 9: 51-62  
 

 v: Lof zij Christus, 

 a: IN EEUWIGHEID. AMEN. 
 

Lied 952: Waar zou het zijn, dat land van licht?   
 

1. Waar zou het zijn, dat land van licht? 

Waar zou het zijn, dat land van licht? 

Wie, waar is God, een stem, een naam? 

Wie wijst de weg, ik ben alleen. 

Wie helpt mij door het donker heen? 

Wie neemt mijn hand en leert mij gaan? 
 

2. Waar zou het zijn, de eeuwigheid? 

Waar zou het zijn, de eeuwigheid? 

Wie zal er zijn, wie kent dat land? 

Wie schenkt er wijn, wie deelt er brood? 

Duurt liefde langer dan de dood? 

Ik weet zo weinig, ben zo bang. 

 

3. Mijn ogen zoeken overkant, 

Mijn ogen zoeken overkant, 

een glimp van wie er voor mij ging. 

De zee is diep, de golven hoog. 

Wie kleurt voor mij een regenboog? 

Begaanbaar pad de verte in. 
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Overweging met daarin 2 teksten: 

 

Jawel, ik wil dat wel, 

Dat koninkrijk van U, 

Met vrede en liefde en zo. 

Dat lijkt me mooi, dat lijkt me leuk, 

Ik doe daar graag aan mee. 

Maar dat over niet rusten, 

Niet je doden begraven, 

Geen afscheid nemen van je familie, 

Vindt U dat ook niet wat 

Overdreven? 

Te stellig, te hardvochtig, te streng? 

Dat koninkrijk kan toch best even wachten? 

Morgen is toch ook wel  

Vroeg genoeg?  

 

Jawel, ik wil dat wel, 

Dat koninkrijk van U, 

Met vrede en liefde en zo. 

Het is hoog tijd, de hoogste tijd, 

Want zo gaat het niet langer. 

Ik vind geen seconde rust, ik kán niet meer, 

We kregen zelfs geen kans om onze doden te begraven. 

En mijn familie? Geen idee of ze nog leven. 

Dit leven 

Is geen leven. 

Dus, alstublieft, haast u toch, 

Dat Koninkrijk, geen dag langer kan het wachten. 

Morgen is het misschien voor ons 

Te laat.                                     (Marloes Meijer)    

 

 

Instrumentaal  

 

 

Gezongen geloofsbelijdenis Lied 827: Mensen, wij zijn 

geroepen om te leven   
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1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 

Hoog is de hemel boven ons verstand 

en onder onze voeten hier beneden 

de goede grond, het groene moederland. 

 

2. God onze toekomst, God is onze Vader, 

Hij is het licht voor onze dagen uit. 

De hele wereld leeft van zijn genade, 

Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

 

3. Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 

dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 

om zo de toekomst tegemoet te leven 

wanneer de grote oogst te velde staat. 

 

4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 

kinderen van de dag die komen zal, 

als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 

roepend van recht en vrede overal! 

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

 

Gebeden eindigend met stil gebed  

 

 

Lied 388: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’,    
 

1.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor ieder van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

Refrein: 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij 

scheppen geluk!  

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  

zij scheppen – recht en geluk!  

 

2.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor iedere vrouw, voor iedere man. 

Niet minder of meer, de een of de ander: 

het delen van macht is deel van ons plan. 

Refrein: 
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3.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

Beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

En ondanks de pijn: een plaats van vergeving,  

Genadig begin van goddelijk recht. 

Refrein:  

 

Tafelgebed (teksten uit: Vieren, wild goose resource group, Iona 

community) 
 

U, God, danken wij 

Voor het leven dat u met ons deelde. 

U sprak onze taal, 

Liep op onze levensweg, 
 

Zat bij ons aan tafel, 

Luisterde naar onze klachten – 

En u gaf ons nooit op. 
 

Allen: Ja, u danken wij, 
 

Want nooit verdoezelde u de waarheid waaruit u leefde, 

nooit ging u mee in de publieke opinie, 

nooit zwichtte u voor de verleiding van de macht, 

nooit ging u mee met de vooroordelen –  

en uw ziel hebt u aan niemand verkocht.  
 

Allen: Ja, u danken wij, 
 

Om uw liefde voor wie geen liefde waard leek, 

Om uw aanraking van wie onaanraakbaar was, 

Om uw vergeving van wie iets onvergeeflijks gedaan had, 

Om het goud dat u onder de drek tevoorschijn haalde, 

Om de kracht achter de pijn – 

En nooit koos u voor de makkelijkste weg. 
 

Allen: Ja, u danken wij,  
 

Want in het gezicht van onze kortzichtigheid 

Hebt u, Jezus, ons God laten zien, en Gods koninkrijk, 

In al die fascinerende schoonheid 

En kracht die harten bekeert. 

Zo vieren wij met vreugde en dank uw leven 
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En voegen onze stem in het concert van uw kerk in de hemel 

en op aarde, en bezingen wij uw eindeloze liefde en 

aanwezigheid:  

 

Lied 985: 1 en 3 Heilig, heilig, heilig hemelhoog verheven  
 

1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

3.Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

 

Jezus, heilig bent u, 

En wij zijn hier niet omdat wij heilig zouden zijn, 

Maar omdat u ons uitnodigt. 

Niet om een oud gebruik in stand te houden,  

Maar om gevoed te worden door uw leven. 

Niet alleen om uw aanwezigheid in ons midden te vieren, 

Maar om een glimp van de hemel op te vangen, 

Om een voorproefje te krijgen van uw koninkrijk. 

 

In de kwetsbaarheid van deze gaven, brood en wijn, 

Nu hemel en aarde één worden, 

Bidden wij dat we u nog meer van harte kennen, 

En u met meer trouw durven lief te hebben, 

Te eren en te dienen in deze wereld, 

Totdat uw koninkrijk komt! 

Maranatha! 

 

 

Onze Vader  
 

En zo bidden we, met wie ons voorgingen, 

En met ons die ons omringen thuis en in deze kerk, 

Met mensen genoemd en met mensen vergeten, 

Gekend bij God, de woorden die u zelf ons geeft:  
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Onze Vader die in de hemelen zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  

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.  

 

Breken  
 

Onder vrienden, samen rond de tafel, 

nam Jezus brood, en toen hij het gezegend had brak hij het 

en zei: ‘Neem dit brood, eet het. 

Mijn lichaam gegeven voor jullie. 

Doe dit om mij te gedenken.’ 

Toen, later tijdens de maaltijd, 

Nam hij een beker wijn, 

Hij dankte God ervoor, en hij zei: 

‘In deze beker vind je het nieuwe verbond met God, 

Een nieuwe kans, door mijn dood. 

Neem dit, jullie allemaal, 

Om mij te gedenken.’  

 

Vredegroet  
 

De engelen zeiden het tegen de geschrokken herders, 

Jezus zei het tegen zijn bange leerlingen. 

En nu zeggen wij deze woorden, recht vanuit de hemel, 

Gedeeld om ons heel te maken  en om ons één te maken: 

Vrede met jou, vrede met u! 

Geeft elkaar nu een teken van vrede!   

Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe!  

 

Nodiging 
 

Jullie die hongeren en dorsten 

Naar een beter leven, 
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Een dieper geloof, 

Een betere wereld: 

Brood van het leven, 

geniet ervan en wees dankbaar! 

De beker van heelheid en redding, 

Drink ervan en geloof. 

Het zijn gaven van God voor de mensen van God. 

 

Delen thuis en in de kerk 

 

U bent thuis uitgenodigd om een stuk brood en een slok wijn met 

ons te delen. U bent in de kerkzaal uitgenodigd om naar voren te 

komen, om matses te ontvangen en in de bekers met wijn te 

dopen.  

 

Wegzending  
 

Ga maar, je bent gevoed, 

Je hebt het levende brood gedeeld, 

Je bent geënt in de ware wijnstok, 

Je hebt de nieuwe wijn van de hemel geproefd. 
 

Ga maar, je bent gezegend 

Jezus noemde jou zijn gast. 

God kent je naam en zegt dat je er zijn mag. 

In jouw leven is het zaad van God geplant. 
 

 

Aankondiging bloemengroet en doel van de gaven 

(zie pagina 12) 

OP WEG GAAN 
 

Slotlied (staande)657: Zolang wij adem halen 
 

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. 
 

2.Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 
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3.Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit 

ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 
 

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 gezongen 'Amen' 
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MEDEDELINGEN  

 

De opbrengst van de collecte gaat naar de ZWO-actie voor Syrië: 

de Kerk als plek voor hoop en herstel. Uw bijdrage graag op 

Rek.Nr: NL03 INGB 0005 1668 65, t.n.v. Diaconie Prot. 

Gemeente Nuenen o.v.v. ZWO  

 

Maandag 27 juni: presentatie gedichtenbundel ‘Vrouw in 

meervoud’ in De Regenboog. Aanvang: 20:00 uur 

 

Vrijdag 1 juli: ontmoetingsavond in De Regenboog met buffet. 

Aanvang: 17:30 uur 

 

Zondag 3 juli: oecumenische dienst in de H. Clemenskerk. 

Aanvang: 10:30 uur. Seizoenafsluiting met ontmoeting op het 

kerkplein na afloop van de dienst.(Kerk aan tafel, met koffie, taart 

en een broodje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 

 

http://www.pgn-nuenen.nl/

