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Welkom en mededelingen 

                - We gaan staan - 

 

Intochtslied Kom laat ons deze dag, Lied 672:1,4,6 
 

De bemoediging 

Voorganger:  Onze hulp en onze verwachting 

  is van de Heer, onze God. 

Allen:  Hij die alles maakte, 

  laat niet los wat Hij begon. 

Voorganger: Hij heeft zijn handen  

naar ons uitgestrekt 

  in Jezus uit Nazareth, 

Allen:  als een nieuw begin voor jou en mij. 

Voorganger:  Met zijn geestkracht  

is Hij onder ons, 

Allen:  als adem die bezielt, 

als vuur dat ons aanmoedigt 

  als licht dat troost. 

  Amen  

- Wij gaan zitten - 

 

Wij groeten elkaar met vrede 

 

Zingen Vrede voor jou (drie keer gezongen), Lied 420 

 

Na een inleiding luisteren we naar beeld en geluid, Ricky Koole ‘Het  

komt goed’ 

 

Met de kinderen 

DE SCHRIFT 

 

Het gebed van de zondag afgeloten met zingen  

Geest van hierboven, Lied 686 

 

Lezing: Johannes 20:19-23 (NBV21)  
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19   Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; 

uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun 

midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20  Na deze woorden toonde Hij hun 

zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21  Nog 

eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo 

zend Ik jullie uit.’ 22  Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 

heilige Geest. 23  Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; 

vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 

 

Zingen Veni, sancte Spiritus, Lied 681 (Nederlands, drie keer) 

 

 
Overdenking 

 

Zingen De Geest van God, Lied 691 

 
   GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden en Stil gebed  

 

Onze Vader (NBV21) 
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Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

De inzameling van de gaven 

      - Wij gaan staan - 

 

Uittochtslied Wij leven van de wind, Lied 687:1,2 

Zegen (afgesloten met gezongen:) 

AMEN 


