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‐orgelspel
‐de kaarsen worden in stilte aangestoken
‐welkom en mededelingen
INTREDE
‐Intochtslied Titel: Hoe groot zijt gij. Tekst: Rikkert Zuiderveld 374 Ev.lb.

2.Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. REFREIN
3.Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. REFREIN
Bemoediging
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat het werk van zijn handen.
‐Drempelgebed
‐Psalm 43: 3, 4
‐Kyrië gebed
‐Psalm 98: 3, 4
Moment voor de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFT
‐Groet: V. de Heer is met u
A. ook met u is de Heer.
‐ Gebed om verlichting met de Heilige Geest
‐Lezing Deuteronomium 4: 35 – 40; Jesaja 45: 15‐ 19
‐Gezang 283: 1, 2

‐Lezing uit het Evangelie naar Johannes 15: 9 – 17
‐Gezang 750: 1, 2
‐Overdenking en verkondiging
‐Orgelspel
‐ Gezang 340b (voor zo ver mogelijk staande)
GEBEDEN EN GAVEN
‐Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
‐ INZAMELING
‐1ste collecte ; missionair werk
‐ 2de collecte ; onderhoudsfonds interieur
‐Slotlied gezang 969 (voor zo ver mogelijk staande)
‐Zegen , a. Amen (3x gezongen)
Na de zegen zingen we voor zo ver mogelijk staande vers 1 en 6 van HET
WILHELMUS, lied 708

Hemelvaartsdag 10 mei zal voorgaan Mw. Ds. Gonda Elzenga
Hagenpreek Zendvelderweg 16a, Buurse; tijd 09.30 uur
Op zondag 13 mei zal voorgaan Dhr. Gerrit Bouwhuis

