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‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
‐ moment van stilte en voorbereiding
‐ welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
intrede
‐ intredelied:
‐ bemoediging:

gezang 280, 1;3;5 t/m 7
v. Onze hulp in de naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
‐ drempelgebed: v. Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
En zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt
Wie in duisternis gevangen zit,
Wij komen tot U;
a. Zie ons aan zoals wij zijn:
Vol van onszelf,
Met de last van het verleden
Op onze schouders;
v. Kom ons tegemoet, Heer,
maak ons tot uw mensen,
vol van genade.

a. Open ons naar U
en naar elkaar,
naar uw toekomst.
Amen.
‐ eerste psalm:

psalm 119a, 1 t/m 4

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen: (gez. 299e).
‐ glorialied:

gezang 305, 1 t/m 3

dienst van de Schrift
‐ groet:

‐ zondagsgebed

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…
v. God die met ons zijt,
Geef Gij ons in uw goedheid
Dat wij in staat zijn
U van harte te verstaan
Elkaar lief te hebben
In alle oprechtheid
En in goede en kwade dagen
Mens te zijn met U
a. Amen.

‐ lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 18, 15‐20
‐ lied:

gezang 323, 1 t/m 3

‐ lezing uit het Evangelie: Marcus, 1, 21‐28
‐ lied:
‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel

gezang 530, 1 t/m 4

‐ lied:

gezang 1001, 1 t/m 3

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed
‐ het Onze Vader.

‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor Catechese en Educatie (PKN)

zending en zegen.
‐ slotlied:

gezang 422, 1 t/m 3

‐ zegen.

a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst

In deze kerk zal vanavond een vesper worden gehouden; aanvang 19.00 uur.

