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Welkom en aansteken van de paaskaars
Zingen – Lied 150
1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen - Lied 195 | Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Lezing – Efeziërs 4 : 2-6
2Wees

steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit
liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals
u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één
doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen
is.
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Zingen – Opwekking 815
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning,
breng hulde, geef Hem eer.
Vul dit huis met Uw glorie,
Vul dit huis met Uw glorie,
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U,
en alles is tot U.
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer,
Jezus is Koning,
breng hulde geef Hem eer.
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer,
Jezus, is Koning,
Breng hulde geef Hem eer.
Jezus, is Koning,
Breng hulde geef Hem eer.
Gebed om de Geest
Kindermoment en kinderlied – Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart beslist een beetje licht door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.
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Lezing - Genesis 24 : 62 – 25 : 11
62

Isaak, die in de Negev woonde, was naar de bron Lachai-Roï geweest.
het vallen van de avond ging hij het veld in om daar te treuren.
Toen hij opkeek zag hij plotseling kamelen naderen. 64Ook Rebekka keek
op. Zodra ze Isaak zag, liet ze zich van haar kameel glijden. 65‘Wie is die
man die ons daar in het veld tegemoet komt?’ vroeg ze aan de knecht.
‘Dat is mijn meester,’ antwoordde hij. Daarop bedekte ze zich met haar
sluier. 66De knecht vertelde Isaak wat hij allemaal gedaan had. 67Daarna
bracht Isaak Rebekka naar de tent van Sara, zijn moeder. Hij nam haar
tot vrouw en ging van haar houden. Zo vond Isaak troost na de dood van
zijn moeder.
63Tegen

1Abraham

nam een andere vrouw, Ketura. 2Zij baarde hem Zimran,
Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. 3Joksan was de vader van Seba
en Dedan; van Dedan stammen de Assurieten, de Letusieten en de
Leümieten af. 4De zonen van Midjan heetten Efa, Efer, Chanoch, Abida en
Eldaä. Zij waren allen nakomelingen van Ketura.
5Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaak. 6De zonen van zijn bijvrouwen
gaf hij nog tijdens zijn leven geschenken, en hij stuurde hen weg naar een
land in het oosten, Kedem, ver bij zijn zoon Isaak vandaan.
7Abraham leefde honderdvijfenzeventig jaar. 8Hij stierf in gezegende
ouderdom; na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd hij
met zijn voorouders verenigd. 9Zijn zonen Isaak en Ismaël begroeven
hem in de grot van Machpela op het land van Efron, de zoon van de
Hethiet Sochar, dicht bij Mamre, 10het stuk land dat Abraham van de
Hethieten had gekocht. Daar ligt Abraham begraven, evenals zijn vrouw
Sara. 11Na Abrahams dood zegende God Isaak, zijn zoon, die bij de bron
Lachai-Roï ging wonen.
Zingen – Lied 993 : 1, 2, 3 en 6
1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand
2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.
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3. 't Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;
6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.
Verkondiging
Zingen – Lied 1014
1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.
3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
4.De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.
5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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Zingen – Opwekking 4 kids 18
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij
Hij
Hij
Hij

kent
kent
kent
kent

je
je
je
je

als
als
als
als

je
je
je
je

blij bent;
baalt
droevig bent;
straalt.

Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!
Dankgebed | Voorbeden | Stil gebed | Onze Vader
Filmpje – Rossing Centre
Aandacht voor de collecte
1. Kerk
2. ZWO
Uw gift voor beide collecten kunt u overmaken naar de
bankrekening van de kerk: NL58 RABO 0325042616.
Uw gift voor de tweede collecte kunt u overmaken naar de bankrekening
van de diaconie: NL93 RABO 0325076227.
Ook kunt u een envelop met collectebonnen in envelop voorzien van het
doel in de brievenbus van de kerk deponeren. Digitaal overmaken kan via
Givt middels bovenstaande QR code.
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Zingen – Opwekking 249
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan.
Samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Zegen – beantwoord met gezongen amen
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