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Lezingen

Exodus 34 verzen 4 – 9
Matteüs 28 verzen 16 – 20

Psalm van de zondag

Psalm 150

Thema

VOORBEREIDEN
op ontmoeting
1. Orgel- of pianospel
NADEREN
tot de Eeuwige
2. Aanvang

3. Ontsteken
van een eerste lichtje
bij de paaskaars

NLB 848 Al wat een mens te kennen zoekt…

V

Wij mensen ontvangen het licht van de Eeuwige
en dragen het dag aan dag voort…

1

Moment van stilte
In alle stilte
zijt Gij, Eeuwige,
sprekend aanwezig
in alle stilte gedenken wij
dat Gij onze wereld
in het hart gesloten hebt

4. Stilte
5. Welkom

V

…..

6. Bemoediging

NLB 291c

Onze hulp is de naam van de Heer

7. Drempelgebed

NLB 298

Eeuwige, onze God

8. Psalm van de zondag

NLB 150b

9. Smeekgebed voor
de nood
van de wereld
met aansluitend:

V

Wij bidden voor de nood van mensen in de wereld
en toch ook zingen wij de Eeuwige lof
want zijn barmhartigheid blijft onweerstaanbaar.

V

….

10. Kyrie en Gloria

NLB 274 – Wij komen hier ter ere van uw naam
ONTMOETEN
met de Schriften

11. Groet

NLB 270b – De Heer zij met u

12. Gebed van de zondag V

…..

13. Lezingen Eerste
en Tweede Testament

Exodus 34 verzen 4 – 9
Inleiding
….
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4

Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s
morgens ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals de HEER hem
had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij
zich. 5De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam
naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. 6De HEER ging voor
hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol
is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7die duizenden
geslachten zijn liefde bewijst, die
schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat
en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat
boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ 8Onmiddellijk
viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. 9‘Als u mij goedgezind
bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk
onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en
maak ons tot uw eigen bezit.’
14. Kort instrumentaal intermezzo
Matteüs 28 verzen 16 - 20
Inleiding
….
16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun
had genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al
twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat
ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En
houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld.’
15. Gezongen Acclamatie

NLB 103d - Barmhartige Heer, genadige God

16. Overweging
17. Muzikale meditatie
ANTWOORDEN
met gaven en gebeden
18. Antwoordlied

NLB 326 verzen 1 t/m 5 - Van ver, van oudsher aangereikt
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19. Voorbeden steeds met:
Gebedsacclamatie

NLB 368g – Adem van God, vernieuw ons bestaan
V

Tweede lichtje
bij de Paaskaars
wordt aangestoken
tijdens het zingen van
de acclamatie:

V

…..

NLB 368g – Adem van God, vernieuw ons bestaan

…..
zo bidden wij…..

Derde lichtje
bij de Paaskaars
wordt aangestoken
tijdens het zingen van
de acclamatie:

NLB 368g – Adem van God, vernieuw ons bestaan
Eeuwige God van alle leven en liefde
wees aanwezig in het rumoer dat zich in onze harten afspeelt
en breng ons nu in een moment van stil gebed tot rust

20. Stil Gebed
En hoor ons als wij samen, ieder op onze eigen plek,
die woorden zingen die Jezus zijn leerlingen heeft meegegeven…
21. Onze Vader

gezongen
GEZONDEN WORDEN
EN GEZEGEND GAAN

22. Slotlied

NLB 305 Alle eer en alle glorie

23. Zending en Zegen

NLB 429a De levende richt zich op…
V

Ga met de Eeuwige en de Eeuwige zal met u gaan
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

24. Muziek
25. Collecte-aankondiging in beeld
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