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De tafel is gedekt en de Paaskaars brandt 

Openingsgebed 

Ontsteken van de tafelkaarsen 

Zingen melodie lied 650 

1.Hier gaat het licht ons voor, 

het roept de hemel uit! 

Het wijst een vurig spoor, 

de weg die leven luidt. 

2.Het daagt het donker uit, 

weerspreekt de bange nacht. 

Zijn stralen lichten toe 

dat ons een wonder wacht. 

3.Het deelt zich aan ons uit 

en vraagt ons in zijn kring 

dit vuur, het zoekt bij ons 

vermenigvuldiging. 

4.Het gaat van hoofd tot hoofd 

en straalt van ons gezicht. 

Want zo moet God geloofd 

door kind’ren van het licht. 

Lezing: Johannes 10: 9-16 

Overweging 

Zingen lied 23B: 1, 3 en 4 

1.De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan wat’ren der rust. 

  



3.De Heer is mijn herder! 

Al dreigt ook het graf 

geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten 

uw stok en uw staf! 

4.De Heer is mijn herder! 

In ’t hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven; 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 

Tafelgebed 

V:  De harten omhoog naar God! 

G: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON! 

V:  Dank de Eeuwige, onze God! 

G: WIJ WILLEN GOD DANKEN 

U danken wij… 

…. Heilig is uw Naam! 

Zingen lied 405: 4 

4.Heilig, heilig, heilig, 

Heer, God, almachtig, 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! 

Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die een in wezen zijt. 

Vervolg tafelgebed 

In Jezus zien we wie u bent:… 

… Kom samen, en doe dit telkens opnieuw, 

en weet dan dat Ik bij jullie ben." 

Allen: 

ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ 

ZIJ OPSTANDING BELIJDEN WIJ 

ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ 

MARANATHA! 



Onze Vader 

Vredegroet 

Klaarmaken van de tafel 

Delen van brood en wijn en ondertussen klinkt orgelspel  

Dankgebed na de maaltijd 

Zingen lied op melodie lied 643 

1. Sterk Heer, de handen tot uw dienst, 

die heilig brood ontvingen, 

de lippen, aan uw kelk gezet, 

om van uw heil te zingen: 

 

2. De oren open voor uw woord 

en doof voor vals gefluister, 

de ogen spiegels van uw licht 

dat doorbreekt in het duister. 

 

3. De tong die proeven mocht van U 

vrij van bedrog en leugen, 

de mond geopend voor een lied 

om wat het hart verheugde; 

 

4. De voeten die, op weg naar U, 

dit huis hebben betreden –  

dat zij van hier met lichte tred 

de weg gaan van uw vrede. 

 

5. Sterk zo het hart dat voor U klopt 

met bloed, door U gegeven – 

uw lichaam dat ons lichaam voedt 

met uw verheerlijkt leven.  

Zegen 

Gezongen Amen 


