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Muziek



2017



Jeugdwerk PKN nodigt jou uit 
voor                         2017 !!!

Leeuwarden

13 april om 15.30 vertrek De Kamp

Kosten 10 euro per persoon.

Jongeren vanaf 12-18  (vanaf voortgezet 
onderwijs) van al onze wijkgemeenten 
Hardenberg – Heemse –Radewijk – Baalder –
Baalderveld – Marslanden.



Jeugdwerk PKN nodigt jou uit 
voor                         2017 !!!

Opgave voor 30 maart per mail, of bij jouw jeugdouderling!

Bianca vd Kolk of Irene Hallink.

In de mail zet je je naam, je adres, mailadres en je mobiele 
nummer (we komen in Leeuwarden terecht tussen heel veel 
jongeren!)

We zijn ook op zoek naar ouders die mee willen als begeleider. 
Geef je dan ook op. 

Uit ervaring weten we dat de jongeren het super vinden!

Geef je nu dus op en mis het niet!



2017

Flyers bij de uitgang!



Welkom

bienvenue

welcome

willkommen

bienvenida

bene arrivate

bem-vindo

velkommen

välkommen acceptatio

ողջույն

soo dhaweyn

dobrodošli

dobrodošli karşılama

ласкаво просимо
wamukelekile



Aansteken
van de

Paaskaars:



Wij steken weer de 
Paaskaars aan.
We vieren dat Jezus is 
opgestaan.
Hij deelt met ons zijn 
liefde in brood en wijn
Wij vieren dat wij in zijn 
naam samen zijn.



Aanvangslied
We zingen:  (staande)

lied 223:
1k, 

2k couplet ref. a
3a, 4a

“Opstaan, morgen, weg 
je sluiers, dans ”



Koor



Koor



Koor



Allen



Allen



Allen



Allen



Allen



Stil gebed



Bemoediging en groet:

Vg:Onze hulp is de Naam van de Heer

A: Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg: Zijn trouw aan ons is er altijd

A: Tot in de eeuwigheid heef Hij 
ons lief

Vg: De Heer zij met u, met jou.

A: Ook met u zij de Heer. 

(Wij mogen weer gaan zitten!)





Tieners Op Zondag

Gaan naar hun ruimte



Kinderverhaal
door Mirjam











1 Wij    gaan voor e - ven uit el -kaar 

en    de–len nu  het  licht. 

Dat    licht ver - telt ons  iets van God. 

Op   hem zijn  wij  ge - richt



2. Wij       geven   Gods ver-ha-len door 

En   wie zich  open  stelt 

Door     wat  er wordt ver teld

Er-vaart mis-schien een   beetje licht



3.              Straks     zoeken  wij  el-kaar weer op 

En    elk heeft zijn ver-haal

Het       is voor   al – le - maal

Het   licht ver-bindt ons met el-kaar



We lezen

1 Korinthe 11: 20-33



20 Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van 
de Heer te vieren. 21 Van wat u hebt 

meegebracht eet u alleen zelf, zodat de een 
honger heeft en de ander dronken is. 22 Hebt u 
soms geen eigen huis waar u kunt eten en 
drinken? Of veracht u de gemeente van God en 

wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet 
ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat 
doe ik in geen geval.



23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb 
doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de 
nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd 

nam hij een brood,24 sprak het dankgebed 
uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam 

voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te 
gedenken.’ 25 Zo nam hij na de maaltijd ook 
de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het 
nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten 

wordt. 



Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om 
mij te gedenken.’ 26Dus altijd wanneer u dit 
brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de 
dood van de Heer, totdat hij komt.
27 Daarom maakt iemand die op onwaardige 
wijze van het brood eet en uit de beker van 
de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het 
lichaam en het bloed van de Heer. 28 Laat 

daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat 
hij van het brood eet en uit de beker

drinkt, 29 want wie eet en drinkt maar niet beseft 
dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept 

zijn veroordeling af over zichzelf.



. 30 Daarom zijn er onder u veel zwakke en 
zieke mensen en zijn er al velen onder u 
gestorven.31 Als we onszelf zouden toetsen, 
zouden we niet worden veroordeeld. 32 Maar nu 
velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij 

ons terecht, opdat we niet samen met de wereld 
zullen worden veroordeeld. 33 Daarom, broeders 
en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u 
samenkomt voor de maaltijd. 34 Wie honger 

heeft kan beter thuis eten. Dan leiden uw 
samenkomsten tenminste niet tot uw 
veroordeling.





Koor



Koor



Koor



Allen



Koor



Allen



Allen



Allen



Allen



Allen



Overdenking

“ de tafel van samen”



Terwijl kinderen terug komen.

We zingen 
Lied 385

“ de tafel van samen”
1k, 2a, 3k, 4a 











Dankgebed en voorbeden



1-ste:Voorjaarszending
Guatemala 40d

2-de:  Kerk
Bij uitgang: Onderhoudsfonds



De Maaltijd

Voorganger: Jezus heeft voor allen, die bij 
Hem willen horen en Hem liefhebben de 
maaltijd gegeven om dat met elkaar te 
vieren.
Daarom vragen wij u en jullie om in geloof 
en blijdschap
met ons de gebeden te zeggen en brood 
en wijn van Hem te ontvangen.



De grote lofprijzing

Voorganger: Laten wij de Here onze God 
danken, want Hij is goed.
Ja, Here, onze God, U verdient onze dank.
U wilt onze Vader zijn door Jezus Christus.
Hij is aan ons mensen gelijk geworden en 
is aan u gehoorzaam geweest in alle 
dingen.
Hij hield van mensen; Hij kwam op voor 
de mensen, die onrecht hebben geleden, 
de armen en de moedeloze mensen.



De grote lofprijzing

Voorganger: Voor hen, die geen helper 
hebben, is Hij de helper geweest. Ook al 
moest Hij daarvoor sterven aan het kruis.
Maar Hij heeft volgehouden tot het einde.
Daarom hebt U Hem een erenaam 
gegeven, opdat ieder in eerbied naar Hem 
op zal zien
en Hem hulde zal betuigen. Tot eer van u. 
Daarom zingen we…..



Liedboek 985: 1-3

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!



Liedboek 985: 2-3

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
Zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
Machten en krachten, maak zijn naam 
bekend!



Liedboek 985: 3-3

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!



Voorganger: Wij danken U, Heer onze 
God, dat U ons Uw Zoon Jezus gegeven 
hebt. Hij is voor onze zonden gestorven en 
Hij is door U uit de dood opgewekt als 
teken dat het tussen U en ons
weer goed is. Met hart en ziel heeft Jezus 
zich gegeven aan deze wereld. Want in de 
nacht, waarin Hij werd verraden en 
verloochend, nam Hij een brood, dankte 
daarvoor, brak het en gaf het aan Zijn 
vrienden en zei: 
Dit is mijn lichaam voor u, doet dit om Mij 
te gedenken.



Voorganger: Ook nam Hij de beker, nadat 
de maaltijd afgelopen was en Hij zei: 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed, drinkt allen daaruit en doet dit om 
Mij te gedenken.

Zo gedenken wij het verlossend leven en  
lijden van de Messias, onze Heer, 
die verrezen is en leeft. 
En wij verkondigen zijn dood 
totdat Hij komt.



Voorganger: V: Zend dan, o God, Uw 
Heilige Geest in ons midden,
zodat wij eten en drinken het leven dat 
niet vergaat.
En zoals dit brood dat wij breken was 
verstrooid over de velden, maar werd 
samengebracht en één is geworden,
breng zo Uw gemeente bijeen, van heinde 
en ver in het rijk van Uw vrede.
Want U komt alle eer toe, U alleen alle 
heerlijkheid door Jezus Christus Uw Zoon,
die ons tegen U doet zeggen:



Liedboek 1006 Onze Vader



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. 



Voordat we naar voren komen om brood 
en wijn te ontvangen wensen we de 
mensen om ons heen de vrede van 
Christus toe



Viering. Tijdens de viering zingen we 
(koor zingt met en voor ons)
377 en 426 (tot aan het einde)



Koor



Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom

Zoals ik ben, verdoofd verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

Vrouwen

Allen



Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij  
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wij:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn  
o Lam van God ik kom.

Mannen

Koor



Zoals ik ben, dat  ik dan,
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben: dat ik uw Naam
nu al , met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam –
o Lam van God, ik kom.

Vrouwen

Allen



Lied 426 (totdat iedereen gegeten en 
gedronken heeft zingen we dit lied)



Kort slotgebed



Lied 428

“ Overvloedig geef ik u “

We zingen dit   3x



3 x 





Er is natuurlijk weer  
koffie, thee en limonade!

Iedereen een goede zondag 
gewenst!

Volgende dienst: 

26 maart

….. Tot dan!
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