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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 chill-hoekje. 
  
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 287 ‘Rond het licht ….’: 1,2 & 5 
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bemoediging & drempelgebed 
vg. : Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen : Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
vg. : God, onze Vader 

nu wij hier samengekomen zijn 
bij U en bij elkaar 
moeten wij U zeggen 
wat wij soms ver weg zijn 
van U en van elkaar 

…(gebedsstilte)… 
Wij vragen U: 

allen : Neem ons bij de hand 
en help ons, 
dat we samen verder gaan 
op uw weg. 

vg. : Amen 
 
samenzang Psalm 34 ‘Ik loof de Heer altijd’: 1,2 & 4 
allen gaan zitten 
 
kyriegebed 
 
glorialied (samenzang) L 305 ‘Alle eer en alle glorie’ 
 
groet 

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

 
gebed van de zondag 
 
voor en met de kinderen 
 

• DIENST VAN HET WOORD • 
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lezing (door de lector) Galaten 4: 21 - 31 
 
samenzang L  803 ‘Uit Oer is hij getogen’: 1,2 & 3 
 
lezing Lucas 10: 38 - 42 
 
samenzang L 738 ‘Kom zing het lied van Eva’ 

 
muzikaal moment 
 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
 

samenzang  L 316 “Het woord dat u ten leven riep”  
 
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 ) 
 
inzameling onder orgelspel 
Deze collecte is bestemd voor ‘Oudergroep Sao Paulo, Brazilië’. Daarnaast is er 
een collecte bij de uitgang die bestemd is voor ‘Vorming en Toerusting’ 
  
allen gaan staan 
slotlied (samenzang) L 827 ‘Mensen wij zijn geroepen” 
 

• DIENST IN DE WERELD • 
 
wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
 
uitleidend orgelspel 
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Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even 
kan en wil blijven. Weet u (meer dan) welkom. 
 
De kerkenraad wil na de kerkdienst en na de koffie de gemeente ‘kennen 
en horen’ met betrekking tot de aanpassingen in de Plaatselijke Regeling. 
Belangstellenden wordt verzocht om tegen 11:30 uur hier in de kerkzaal 
terug te zijn. (De kerkorde schrijft in bepaalde situaties voor dat ‘de 
betreffende leden van de gemeente gekend en gehoord worden’. 
Aanpassing van een Plaatselijke Regeling is één van die situaties. Wie wil 
kan dus komen. Het is natuurlijk fijn als er veel mensen zijn maar laat aan 
de andere kant ook niemand zich verplicht voelen.) De lengte van deze 
bijeenkomst is moeilijk in te schatten. Het hoeft niet lang te duren.  
 
Volgende week zondag is er hier in de kerk om 10:00 uur dienst. 
Voorganger is dan ds. H.J. Elzenga. 
 
 


