Protestantse gemeente Haaksbergen – Buurse
5e zondag van Pasen
29 april 2018
Voorganger
Lectrix
Orgel/piano
Kosters

: ds. Bob Wijnbergen
: Iras van der Giessen
: Līga Vilmane – Fioreze
: Hans van Embden en Ad Oostlander

‐ 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
‐ Lied 275: 1, 3, 4 en 5

(zo mogelijk, staande, waarna u kunt gaan zitten)

‐ Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. Schepper van hemel en aarde
‐ Drempelgebed
v. Niet om te oordelen bent U gekomen, o God
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden wie in schuld, angst en pijn gevangen zijn
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
a. Aanvaard ons zoals wij zijn
met al onze positieve en negatieve kanten.
v. U bent toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld
sterker dan alle verdriet en pijn;
U bent de schepper van een nieuwe toekomst.
Naar U gaat ons verlangen uit.
a. Amen

‐ Lied psalm 98: 1 en 2
‐ Kyriegebed
uitlopend in:
daarom bidden en zingen wij 299c ‘Heer ontferm U…..’
‐ Gloria 67a: 1, 2 en 3
‐ voor en met de kinderen

HET WOORD
‐ Groet

v. De Heer zij met U
a. Ook met u zij de Heer
‐ Zondagsgebed
v. Goede God,
door de eeuwen klonk uw woord
ze hebben ook ons bereikt
en wij willen luisteren naar uw stem.
Laten uw woorden in ons landen
en ons ontvankelijk maken,
zodat U met ons verbonden bent
en wij met U tot in lengte van dagen.
a. Amen
‐ Lezing uit het Oude Testament Deuteronomium 4: 32 – 40
‐ Lied 81: 1, 4, 8 en 9
‐ Lezing uit het evangelie van Johannes: 15: 1 – 8
‐ Lied 653: 1, 5 en 7
‐ Overweging
‐ Muziek
‐ Lied 657: 1 en 4

VOORBEDEN EN GAVEN
‐ Gebeden
na elke voorbede zingen we lied 368d
stil gebed ‐ Onze Vader
‐ Collecte 1 bestemd voor Stichting De Regenboog
(re‐integratie verslaafden en dak‐ en thuislozen)
2 kerktelefoon

ZENDING EN ZEGEN
‐ Slotlied 416: 1, 3 en 4
‐ Zegen
‐ Lied 708: 1 en 6 ‘Wilhelmus van Nassouwe’
‐ Muziek
______________________________________________________________

Agenda
A.s. vrijdag 4 mei om 19.00 uur is er in de Pancratiuskerk de dodenherdenking.
Volgende week zondag 6 mei 10.00 uur is er een dienst waarin de heer G.
Bouwhuis voorgaat.

