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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:

210 :1, 2

- bemoediging:
v. Onze hulp in de naam van de Heer
A .Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. die trouw is tot in eeuwigheid
A: die nooit loslaat wat Hij in mensen is begonnen
- drempelgebed:
v. Heer God,U kent ons tot in onze kern, U weet hoe wij zijn
A. Keer U om naar ons toe dat wij U ontmoeten
v.Open onze harten voor het geheim van uw aanwezigheid,
A. en vernieuw ons door uw Geest.
Amen.
- eerste psalm: Ps 8: 1,3.
KYRIË en GLORIA
- smeekgebed, uitlopend op:

v. Zo bidden wij en zingen allen samen.

- glorialied: 704
-woord voor 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…
v. Vader Zoon en heilige Geest
In U zijn wij gekend
Door U wordt taal weer levend
We bidden U voor nabijheid
Wanneer we U als ver ervaren
We bidden U voor daden en woorden
Wanneer we moe en uitgeput zijn
We bidden U voor kracht
In alle zwakte en machteloosheid
A .Amen.

- lezing uit het Eerste Testament: Exodus 3:1-6
- lied: 706
- lezing uit het Tweede Testament: Johannes 3:1-16
- lied: 834
- uitleg en verkondiging
- orgelspel
- lied: 686
GEBEDEN EN GAVEN
- gebeden: - voorbeden
- stil gebed
- het Onze Vader.
- collecte, bestemd voor diaconaal fonds militairen
ZENDING EN ZEGEN
- slotlied: 705
- zegen.
A .Amen (3x gezongen).
- orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eredienst
___________________________________________________________
Zondag 3 juni gaat mw. ds. A. Groeneveld in de dienst voor.

