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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:
‐ drempelgebed:
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‐ eerste psalm:

gezang 275
Onze hulp in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Eeuwige, onze God,
Wij die U nooit hebben gezien, ‐
Zie ons hier staan
Wij die van U hebben gehoord, ‐
Hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, ‐
Wees onze hulp
En dat Gij alles hebt gemaakt, ‐
Maak alles nieuw.
En dat Gij ons bij name kent, ‐
Leer ons U kennen,
Die Bron van leven wordt genoemd, ‐
Doe ons weer leven,
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn –
Wees hier aanwezig.
psalm 65, 1, 2, 3 en 6

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen:

‐ glorialied:

gezang 305

‐ 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
Heer God,
Gij, die ons zoekt en vindt
Als wij verdwalen
Spreek tot ons uw Woord van bevrijding
In Jezus, de Levende, de goede Herder.
Verzamel ons in dit uur
Tot één gemeenschap
Die leeft op de adem van zijn Geest,
In deze vreugdevolle tijd
En heel ons leven.
a. Amen.
‐ lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34 : 1‐10
‐ lied:

Psalm 23: 1,2 en 3

‐ lezing uit het Evangelie: Johannes 10, 11‐16
‐ lied:
gezang 653: 1,6 en 7
‐ uitleg en verkondiging

‐ orgelspel
‐ lied:

gezang 838: 1, 2 en 4

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed
‐ het Onze Vader.

‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd

zending en zegen.
‐ slotlied:
‐ zegen.

gezang 422
a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de techniekgroep
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
In de dienst van 29 april zal Ds. B.A.B. Wijnbergen voorgaan.

