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Maaltijd van de Heer 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger: Ds. Hanneke Diermanse 
Organist/  pianist: Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst: Jan Bouwhuis 

Diaken van dienst: Jan Stegink 
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Camera: Freek Beltman 
PowerPoint: Frits Mandersloot 
Koster:   Hans Welgraven 
 
 

 

 

 
 



  

 
 

ORDE VAN DIENST 
 

OM TE BEGINNEN 

 
Muziek 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan) 
Openingslied: ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan´ (LB 215) 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
Groet – door de voorganger (v)  
v: De vrede van de Heer is met u. 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede  
(We gaan zitten) 
 
Kyrie en Gloria  

Intenties Kyriegebed monden uit in zingen: ‘Kyrie eleison’ (LB 
301k – I=voorganger, II=allen), 
daarna zingen Glorialied: Psalm 138: 1 en 4     



  

 
 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed om opening 
 
Inleiding Schriftlezing 
Schriftlezingen – door de lector 
Eerste Schriftlezing: Psalm 139: 1-6, 23-24 
Evangelielezing: Marcus 8: 27-35            
 
Luisterlied: Muziek Taizé: ‘Jezus, U bent het licht’ (cd) 
 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 

 
Woorden bij het WOORD 
 
Zingen: ‘Hij die de blinden weer liet zien’ LB 534 
 

RONDOM DE TAFEL 

         
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst  

- Kerk en diaconie 
- Kerk in Actie; Werelddiaconaat Ghana  

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de 
hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van 
hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van 
jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden 
in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een 
praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. 
Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze 
voorgangers op.  
Wij bevelen beide collectes van harte aan. 



  

 
 
Gedachtenis en zingen ‘Niemand leeft voor zichzelf’ LB 961  

 
Gebeden 

Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van 
de Paaskaars, 
waarbij gezongen acclamatie allen: ‘Adem van God, vernieuw ons 
bestaan’ (LB 368g) 

 
Tafelgebed LB 385: ‘De tafel van samen’ - cd 
 
Stilte en Onze Vader 
 
Brood en wijn  
 
Dankgebed 
 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied : ‘God, schenk ons de kracht’ (LB 
418: 1, 2 en 3) 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Orgelspel na de dienst 
 
  ------------------------------------ 
   
 
 


