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Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

Aansteken van de paaskaars 
 

Lied: Vol van verwachting zijn wij gekomen ZZZ 107 

 

 2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
 

3. Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

 



Welkom en thema 
 

Gebed 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Schriftlezing: 1 koningen 3: 5,7-12 (NBV) 

Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. 
‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘ik zal het je geven.’   
 

U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn 
vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo 
jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw 
uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet 
te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, 
zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan 
maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders 
recht kunnen spreken over dit immense volk van u?’ 
Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, en hij 
zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt – niet om een 
lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, 
maar om het vermogen om te luisteren en te 
onderscheiden tussen recht en onrecht – 
zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en 
onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen 
vóór jou en na jou overtreft. 

 

Korte meditatie bij de lezing: wat is wijsheid 



 
 

Lied: Waar je woont op deze wereld   

 



 
2. Waar je woont op deze wereld  
tussen bloemen of beton, 
tussen haat of tussen liefde,  
elke dag is er een zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook,  
’t woord van Christus te verstaan. 
Door de ogen van de ander,  
kijkt de Heer ons steeds weer aan. 
 

Evangelielezing  Mattheüs 13, 44-(46) 52 (NBV) 
  

Inleiding op het evangelie vervolgens lezen we: 
 

Mattheüs 13,44.  
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een 
schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem 
en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij 
alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 
 

Korte meditatie en pianospel 
 

Mattheüs 13 45-46,  
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een 
koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij 
een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij 
alles te verkopen wat hij had en die te kopen. 
 

Korte meditatie en pianospel 
 

Mattheüs 13,47-50, 



Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een 
sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee 
allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol 
was, trok men het op de oever en ging men zitten om 
de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd 
weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze 
wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de 
kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze 
zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen 
jammeren en knarsetanden.  
 

Korte meditatie en pianospel 
 

Mattheüs 13,51-52 
Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. 
Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in 
het koninkrijk van de hemel is geworden op een 
huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude 
dingen tevoorschijn haalt.’ 

 

Korte meditatie  
 

Lied: Ubi caritas NLB 568a (2x) 



 
Gebeden, stil gebed  
 

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schuld 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 

Lied: Wij zoeken hier uw aangezicht NLB 281 



 
 

18 Win onze harten voor uw Geest, 
waarmee Gij ons verlangen leest: 
Kyrie eleison! 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Slotverhaal  
 

we gaan staan voor de zegen 
 

Zending en zegen 
 

Slotlied: Liefde eenmaal uitgesproken NLB 791: 1-3 



 
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord, dat vrede maakt. 
 

3. Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 

Pianospel 
 

In de maand juli worden, samen met Kleopas, boodschappen ingezameld 
voor de Voedselbank Ede meer informatie op de website.  

 
Informatie inzameling van de gaven 
 
We collecteren voor de MAF Mission Aviation Fellowship 
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 
vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor 
hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij 
MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens 
ter wereld een vliegtuig op om te helpen. 



Speciaal collecteren wij voor Jafeth, Conny en hun kinderen Ninte en 
Naomi 
Hieronder hun bericht aan ons: 

Lieve gemeente,  
wat gaaf dat jullie zo regelmatig voor ons collecteren en op deze 
manier actief betrokken willen zijn!  
Mede dankzij jullie zijn we in staat hier in Centraal-Azie te kunnen zijn 
en licht te zijn in duisternis.  
Het leven is hier hard, met veel armoede, geweld en weinig 
voorzieningen; extra moeilijk in deze tijd.  
Er werd vrij laat begonnen met testen, maar het was al snel duidelijk 
dat Covid-19 ook Centraal-Azie niet voorbij ging. Mensen leven dicht 
op elkaar in kleine huisjes met vaak wel drie generaties en hebben 
weinig besef van hygiëne. Inmiddels horen we dat ziekenhuizen vol 
liggen.  
Wij hebben het voorrecht dat we genoeg eten kunnen inslaan en in 
kunnen vriezen voor een paar weken. Helaas hebben veel lokale 
mensen die mogelijkheden niet.  
Gelukkig kan MAF ondersteunen door mensen, doctoren en Covid-19 
materiaal te vervoeren. 
Het aantal vluchten is afgenomen maar trekt ook alweer aan, en MAF 
stelt zich ook beschikbaar om Covid-19 medische evacuaties naar de 
hoofdstad te doen. De tijd van rust hebben ze goed benut door een 
nieuw hangaar te bouwen.  
 
Met ons zelf gaat het goed. We mengen ons toch weer meer in het 
dagelijks leven maar blijven voorzichtig; Willen jullie bidden voor onze 
gezondheid?!  
En bidden voor de mensen hier die ziek zijn; ze zijn angstig en bang 
om te sterven. Bidden jullie met ons mee dat ze dromen van Vrede 
zullen dromen.  
Jafeth, Conny, Ninte en Naomi 

 
MAF Mission Aviation Fellowship 



U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL51ABNA0534203086 Op naam van: MAF NL, ovv steunfonds 
Janet Connie  Bruinink 
 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te 
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv gift 
CoRa 
 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen. 

 
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor 
gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een 
app waarmee je altijd en overal mee kan doen 
aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven 
geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, 
kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de 
Givt-app in Google Play of in de App Store of 
scan de QR code 


