
Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse  
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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
 
Klokgelui 
 
Ontmoeting en muziek voor de dienst 
 
Aansteken van de tafelkaarsen door de ouderling van dienst   
 
Stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistoriegebed 
bidden) 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
allen gaan staan  

Lied 210: 1 en 2 

 

Bemoediging en groet 
vg. :  De vrede van de Eeuwige is met u allen! 

allen :  en zijn genade is met u! 
vg. :  Onze hulp … 

 

Lied 210: 3 

allen gaan zitten 

 

Kyriegebed 

Glorialied: 8A: 1, 3, 4 en 6 

 
• DIENST VAN HET WOORD • 

 
Gebed van de zondag 
 
Voor en met de kinderen 
 
Lezing: Johannes 3: 1-16 
 
Lied 686: 1 en 3 
 
Verkondiging 
 

Muzikaal moment  
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• DIENST VAN DE TAFEL • 
 
Tafelgebed 
 
Vg: De harten omhoog naar God! 
A: Als bloemen naar de zon! 
Vg: Dank de Eeuwige, onze God 
A: Wij willen God danken! 
Vg: … Kom tot ons, hier in ons midden 
 
Zingen  (melodie lied 136) 
 

   Loof de Heer, want God is goed 
die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt - 
liefde die de dood verjaagt. 

  
 Dank de Heer, die alles schiep 
en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is uw macht 
maak ons vrij, toon ons uw kracht! 

 

Vg: … Kom tot ons, hier in ons midden 
 
Zingen: Loof de Heer, want God is goed; 

zie wat Jezus voor ons doet: 
brood is Hij voor mij, en wijn; 
ik mag gast aan tafel zijn. 

 

Vg: … Kom tot ons, hier in ons midden 
 

Zingen: Loof de Heer, want God is goed, 
die ons weer herleven doet. 
Toekomst heeft ons aangeraakt 
vrede voor wie vrede maak! 

 
 Dank de Heer, kom in de kring 
leef van de verwondering 
dat ook jij erbij mag zijn 
bij het brood en bij de wijn. 

 
Onze Vader 
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Vredegroet 
 
Nodiging 
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed   
 
Lied 378 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
 

Afkondigingen  
 
Gebeden (dank- en voorbeden, stil gebed) 

  
toelichting bij de inzameling door de diaken 
1e collecte    2e collecte 
 
 
 
 
 
 
 

• DIENST IN DE WERELD • 
 

allen gaan staan 

Slotlied 704 
 

Wegzending & zegen 

 
  
 
 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en 
wil blijven. Weet u van harte welkom.  
 
Elke zondag is er in de protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat een 
dienst. Voor de dienst van as. zondag (datum) 10:00 uur staat ds ………. op het 
rooster. 


