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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:

gezang 280:1,2,4,5,7

‐ bemoediging:

v. Onze hulp in de naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

‐ drempelgebed:

v. God, op deze morgen komen we hier samen
in uw huis. Van overal zijn we gekomen. Uw
Licht is groot, maar we moeten erkennen dat
onze ogen vaak vertroebeld zijn en uw Licht
niet zien. U bent wel nabij maar wij zijn vaak zo
afwezig.
g. Vergeef ons, keer ons naar uw Licht
en schenk ons uw zegen.
v. Zo bidden wij op de drempel van deze dienst:
g. Amen

‐ lied:

psalm 81:1,2,4,9

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen: lied 301k
I: vrouwen
‐ glorialied:

II allen
gezang 648

‐ voor en met de kinderen
dienst van de Schrift
‐ groet:

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…

‐ zondagsgebed
v. God, onze schepper,
uit aarde hebt U ons gevormd
tot mensen van vlees en bloed
om in vrede uw wereld te bewonen;
wij bidden U: richt onze ogen op Hem
in wie U ons de juiste plaats wijst:
Jezus van Nazareth, de Opgestane Heer.
a. Amen.
‐ lezing uit het Oude Testament: Genesis 3:1‐14
‐ lied:

gezang 326

‐ lezing uit het Evangelie: Joh 20:19‐31
‐ lied:

gezang 644:1,2,5

‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied:

gezang 650

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden

na iedere voorbede zingen we: 368f
‐ stil gebed
‐ het Onze Vader.
‐ collecte, onder orgelspel, bestemd voor Stichting Kleine Kracht
zending en zegen.
‐ slotlied:
‐ zegen.

gezang 416
a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het tuinonderhoud
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zondag 15 april om 10.00 uur gaat ds. Gonda Elzenga voor in de dienst.
Op zondag 29 april a.s. is ds. Bob Wijnbergen voorganger in plaats van
mw. L. Sies.

