
Mededelingen

Votum en zegengroet >



Votum en Zegengroet

Psalm 22: 12, 13 >



Ik breng met heel de broederkring U eer.

En wat ik U beloofde, telkens weer,

betaal ik straks ten overstaan, o HEER,

van wie U vrezen.

Dan zullen armen rijk verzadigd wezen.

Wie God belijdt, zal aan de dis Hem prijzen.

Uw hart spring' op van vreugd bij al de spijzen,

voor u bereid.

Psalm 22: 12, 13



Dan wordt erkend de grootheid van de HEER.

De hele aarde keert dan tot Hem weer.

En alle volken knielen voor Hem neer

met eerbewijzen.

Zij zullen God als Heer der volken prijzen.

Gods koninkrijk zal dan in glans verschijnen.

Uit alle volken brengen Hem de zijnen

hun huldeblijk.

Psalm 22: 13 Gebed >



Gebed

Jeremia 31: 31 – 34 >



Schriftlezing

Jeremia 31: 31 – 34

door Femke Scheer Volgende punt >                    



31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met 

het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw 

verbond sluit, 32een ander verbond dan ik met hun 

voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om 

hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat 

verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden –

spreekt de HEER. 33Maar dit is het verbond dat ik in 

de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de 

HEER:

Jeremia 31: 31 – 34
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Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in 

hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij 

mijn volk. 34Men zal elkaar niet meer hoeven te 

onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER 

kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij 

dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden 

vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben 

misdaan.

Jeremia 31: 31 – 34 Kindmoment >
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Uitnodiging KiK >



Tekst >

Alle kinderen zijn welkom!



Zondag 28 en 29

Preek >                    



hoe werkt het? 

Christus’ dood verkondigen

zien

aanpakken

verteren

maaltijd



hoe werkt het? 

• …altijd wanneer u () eet en () drinkt, 

verkondigt u de dood van de Heer, totdat 

Hij komt.
• 1 Korinte 11:26

Christus’ dood verkondigen

zien

aanpakken

verteren

maaltijd

bewijs van Gods liefde



hoe werkt het? 

• … een nieuw verbond sluiten. () In hun 

verstand zal Ik mijn wetten leggen en in hun 

hart (). Want allen zullen ze Mij kennen.
• Hebreeën 8: 8,10,11

Christus’ dood verkondigen

zien

aanpakken

verteren

maaltijd

bewijs van Gods liefde

Gods Geest bij jezelf



hoe werkt het? 

• ‘Ik ben het brood dat leven geeft’.
• Johannes 6:48

Christus’ dood verkondigen

zien

aanpakken

verteren

maaltijd

bewijs van Gods liefde

Gods Geest bij jezelf

Jezus geeft leven



hoe werkt het? 

• Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met 

velen, één lichaam, want we hebben allen 

deel aan dat ene brood.
• 1 Korinte 10:17

Christus’ dood verkondigen

zien

aanpakken

verteren

maaltijd

bewijs van Gods liefde

Gods Geest bij jezelf

Jezus geeft leven

geloof van elkaar 

Psalm 34: 2 DNP >



Wie opzien naar de HEER

stralen van vreugde in zijn licht;

geen schaamrood kleurt meer hun gezicht;

Hij reikt zijn hand steeds weer.

Zijn engel houdt de wacht

en redt je als je voor Hem leeft.

Proef en geniet wat God je geeft.

Wie bij Hem schuilt vindt kracht.

Psalm 34: 2 DNP Wet >



Wet

Gebed >



Gebed

Formulier 5 >



Formulier 5

Viering >



Viering

Gezang 182 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 >



Alles in allen zult Gij voor ons zijn.

Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen.

Allen die naar U uitzien met verlangen,

zult Gij verzadigen met brood en wijn.

Gezang 182: 1, 2, 3, 4, 5, 6



Niemand is waard uw gast te mogen zijn.

Niemand van ons wordt rein voor U bevonden.

Uw tien geboden hebben wij geschonden.

Daal tot ons neer, maak door uw Geest ons rein.

Gezang 182: 2, 3, 4, 5, 6



Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam,

leer ons gedenken hoe Gij werd gebroken,

hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken,

hoe Gij voor ons de zonde op U nam.

Gezang 182: 3, 4, 5, 6



Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.

Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten.

Ons hart omhoog! - vanwaar wij U verwachten:

alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

Gezang 182: 4, 5, 6



Allen die eten van het ene brood,

allen die drinken uit dezelfde beker,

allen die U geloven, weten zeker:

allen in Christus! Alles door zijn dood!

Gezang 182: 5, 6



Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn,

allen die door de Geest zich laten leiden,

zij allen zullen zich in U verblijden:

alles in allen zult Gij voor ons zijn.

Gezang 182: 6 Gebed >



Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk 

de tweede is voor de zending.
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Gezang 184: 2, 3 >



Sterk ons wankelend vertrouwen,

geef ons zelf wat Gij geboodt:

dat wij met oprecht berouwen

enkel rusten in uw dood;

ja, vervul ons met uw krachten,

opdat wij uw wet betrachten,

zegen zo uw sacrament,

dat ons hart U steeds meer kent.

Gezang 184: 2, 3 Gebed >



Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken

over uw verlossend werk;

geef dat niet die woorden breken

op de daden van uw kerk,

maar dat wij geheiligd leven

op de plaats door U gegeven,

en U volgen onder 't kruis

op de smalle weg naar huis.

Gezang 184: 3 Zegen >



Zegen



Goede zondag en wel thuis.


