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Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 
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Lezing: Joël 2 : 21 - 27. 
21Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, 

want de HEER doet grote daden! 
22Wees niet bang meer, dieren van het veld, 

want een kleed van groen bedekt de woestijn, 
de bomen dragen volop vrucht, 
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 

23En jullie, kinderen van Sion, wees blij 
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God, 
want hij geeft regen om je te verkwikken, 
hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, 
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 



Lezing: Joël 2 : 21 - 27. 
24De dorsvloeren liggen weer vol met graan, 

de perskuipen lopen over van wijn en olie. 
25Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst 

van jaren die door al die zwermen 
sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote 
leger, dat ik op jullie had afgestuurd.  

26Je zult weer volop te eten hebben, meer dan 
genoeg, en je zult de naam van de HEER,  
je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk 
met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer 
te schande gemaakt worden.  



Lezing: Joël 2 : 21 - 27. 
27Dan zullen jullie inzien  

dat ik in Israëls midden ben,  
dat alleen ik, de HEER, jullie God ben;  
nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt 
worden. 

 

 
  

* 
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Lezing: Johannes 14 : 23 - 29. 
23 Jezus antwoordde:  

‘Wanneer iemand mij liefheeft  
zal hij zich houden aan wat ik zeg,  
mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader 
en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.  

24 Maar wie mij niet liefheeft,  
houdt zich niet aan wat ik zeg,  
en wat jullie mij horen zeggen,  
zijn niet mijn woorden,  
maar de woorden van de Vader  
door wie ik gezonden ben.   



Lezing: Johannes 14 : 23 - 29. 
25 Dit alles zeg ik tegen jullie  

nu ik nog bij jullie ben.  
26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die 

de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie 
alles duidelijk maken en alles in herinnering 
brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 

27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, 
zoals de wereld die niet geven kan.  
Maak je niet ongerust  
en verlies de moed niet.  



Lezing: Johannes 14 : 23 - 29. 
28Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik 

wegga en bij jullie terug zal komen?  
Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar 
mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.  

29Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, 
zodat jullie het geloven wanneer het zover is.  
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Nodiging: 

 

 

voorganger:   
Als teken van Zijn liefde  
voor allen, die Hem zoeken,  
nodigt Jezus Christus ons 
om deel te nemen aan Zijn maaltijd, 
Hij heeft gezegd:   
Zalig, die hongeren en dorsten  
naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden. 
Komt dan, deel in Zijn gaven. 
Zo wil de Heer met ons zijn. 



Vredegroet: 

 

 

voorganger: De vrede van onze Heer  
           Jezus Christus zij met u allen 
gemeente:  en met u. 

voorganger: Laten we elkaar de vrede 
       van Christus toewensen…. 
 
( We groeten elkaar met vrede.) 





 

 

1e Collecte: PKN (Missionair werk/kerkgroei) 

  

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Stichting Leergeld 





Tafelgebed: 

 

 

voorganger:   
U danken wij, HEER! 
God van overal en altijd, 
van hoogten en diepten, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
Die alles goed maakt 
en alles vasthoudt, 
heilig is Uw Naam! 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 





op de melodie lied 136: 

 

 

 
Loof de HEER, want Hij is goed, 

Die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt- 
liefde, die de dood verjaagt. 

  
Dank de HEER, Die alles schiep 

en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is Uw macht, 

Maak ons vrij, toon ons Uw kracht. 





 

 

voorganger:   
In Jezus zien we wie U, HEER, bent:  
mens onder de mensen,   
bewogen om hun lot. 
Zo nam Hij de beker, dankte U  
en deelde Zichzelf uit als de liefde,  
waarin U tot ons komt.  
Telkens, wanneer we samenkomen 
rondom de Tafel breekt Hij het brood  
en schenkt Hij de wijn. 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 





op de melodie lied 136: 

 

 

Loof de HEER, want Hij is goed. 
Zie wat Jezus voor ons doet. 

Brood is Hij voor mij, en wijn. 
Ik mag gast aan tafel zijn. 





 

 

voorganger:   
Uw Geest is gekomen,  
Uw kracht om alles in een nieuw licht te 
zetten: brood en beker, die naar U wijzen;  
mensen, die op U lijken;  
Uw Koninkrijk op aarde, zoals in de hemel. 
Geroepen om in het nieuwe licht te leven 
maken we deel uit van de wereldwijde 
gemeente van Uw Zoon Jezus Christus. 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 





op de melodie lied 136: 

 

 

Loof de HEER, want Hij is goed, 
Die ons weer herleven doet. 

Toekomst heeft ons aangeraakt, 
Vrede voor wie vrede maakt. 

  
Dank de HEER, kom in de kring. 

Leef van de verwondering, 
dat ook jij er bij mag zijn, 

bij het brood en bij de wijn. 
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