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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
klokgelui 
 
De allerkleinsten (0 – 4 jaar) kunnen voor de dienst naar de crèche in de 
Richtershof gebracht worden. Voor kinderen van 4 – 11 jaar is er een zit- /  
kleur-/ leeshoekje tussen de hoofdingang en de tafel. Zij kunnen gewoon heen en 
weer lopen tussen de zitplaats van hun houder(s)/verzorger(s) en dit chillhoekje. 
 
ontmoeting en muziek voor de dienst 
 
de tafelkaarsen worden aangestoken aan de paaskaars   
bij gelegenheid oefenen we één of meer nog niet bekende 
liederen 
 
stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistorie- 
gebed bidden.) 
 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
allen gaan staan 
intredelied (samenzang) L 276 ‘Zomaar een dak’: 1 & 2 
 
bemoediging & drempelgebed 

 vg. : Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen : Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 vg. : Wat dragen we me ons mee ? 



 

 allen : Wat brengen we hier in 
  om te delen met elkaar en met U ? 

 vg. : Toch niet alleen onze zorgen ? 
 allen : Toch niet alleen onze pijn en moeiten ? 
 vg. : Maar ook alle verwondering, 
 allen : alle geluk dat opgeraapt kon worden, 
 vg. : alle genade die ervaren is, 
 allen : alle geloof dat van ons uitgegaan is, 
 vg. : alle vreugde die gedeeld heeft kunnen worden. 
 allen :  Wij brengen het ons te binnen 
 vg. :  Om het terug te geven aan U 
 allen :  die ons eropuit gezonden heeft. Amen 

 
samenzang L 1008 ‘Rechter in het licht verheven’ 
allen gaan zitten 
 
kyriegebed 
 
glorialied (samenzang) Ps 66 ‘Breek, aarde, uit in …’: 1,2 & 3 
 
groet 

 vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 
allen :  en zijn genade is met u! 

 
gebed van de zondag 

 
• DIENST VAN HET WOORD • 

 
lezing (door de lector) Jesaja 66: 10 - 14 
 
samenzang L 573 ‘De Moeder stond door smart bevangen’:  

1,2,3,4,  7,8,9,   19 & 20 
 
lezing Lucas 10: 1 - 20 
 



 

samenzang L 421 ‘Vrede voor jou’ (6x: 1x allen,  1x 
Pancratiuskerkkant, 1x Richtershofkant, 1x vrouwen, 1x mannen, 
1x allen) 
 
uitleg en verkondiging 
 
muzikaal moment 
 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
 
samenzang L 806  ‘Zomaar te gaan met ….’ 
 
afkondigingen  
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er 
door de diaken een kaars aangestoken en gaan allen staan.) 
 
gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader ) 
   
Deze collecte is bestemd voor KIA, binnenlands diaconaat.  
Daarnaast is er een collecte bij de uitgang die bestemd is voor 
Onderhoud Kerkgebouwen. 
 
allen gaan staan 
slotlied (samenzang) L 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

 
• DIENST IN DE WERELD • 

 
wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
 
uitleidend orgelspel 
--------------------------------------------------------- 
 
 



 

Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie 
nog even kan en wil blijven. Weet u (meer dan) welkom. 
 
Volgende week zondag is er hier in de kerk om 10:00 uur dienst. 
Voorganger is dan mw. ds. H.J. Elzenga 
 
 


