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INKEER
Welkom, fjn dat u er bent. Het is fjn als u direct plaats neemt. Praat gerust met de mensen om u heen tot ± 

10.15 uur. Daarna willen we graag stlte in de kerk, de uitzending begint voor de mensen thuis. Na het luiden van 

de klokken is er muziek.

Muziek
Verwelkoming gastpredikant
Welkom
Het kerkenraadslid van dienst steekt de tafelkaars aan met het licht van de Paaskaars
Groet 
Muziek
Gebed
Muziek

WOORD
Lezen: Nehemia 9: 15-20 
Muziek
Lezen: Matheüs 14: 22-33
Muziek
Overdenking
Stlte  
Muziek

DELEN
Mededelingen 
Wij collecteren digitaal voor het werk van de diaconie (de eerste collecte) en voor
het gemeentewerk (de tweede collecte). U kunt daar aan bijdragen door het
gebruik van de Givt-app (wat de voorkeur heef) of door een bankoverschrijving.
Een van de voordelen van digitaal geven is, dat de gifen afrekbaar zijn voor de
inkomstenbelastng. U kunt de Givt-app downloaden en de code rechts inscannen
om over te maken naar resp. de diaconie en de gemeente. Voor meer informate
hierover, of als u de overschrijving per bank wilt doen, verwijzen we u naar
htps://utrecht.remonstranten.nl/digitaal-collecteren/.

Muziek: Lied 426: God to Enfold you

God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light.



Voorbede
Na elke bede 
voorganger: zo bidden wij
kerkenraadslid van dienst: Heer, hoor ons gebed (of een andere responsie naar keuze voorganger)

Stl gebed 
Gezamenlijk gebeden Onze Vader

UITZENDING

Muziek: Lied 687: Wij leven van de wind

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstjgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geef en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Uitzending en zegen
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