Orde van dienst
Zondag 23 april 2017
Tweede Paaszondag
- Als pasgeboren kinderen -

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,
waar wij met eerbied en ontzag
zijn heiligheid begroeten,
de eerste dag
J.W. Schulte Nordholt
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Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgelspel
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
onder het Intochtslied worden de kaarsen aangestoken

Intochtslied
Bemoediging

Psalm 116: 1, 2, 3, 4
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
Hoor ons aan, eeuwige God,
hoor naar ons bidden
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons
Doe ons herleven,
en maak ons weer nieuw,
geef ons genade
Breng ons in het reine met U en met elkaar
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht. Amen
Zingen

Lied 640 a
Psalm 81: 1, 2, 3, 4

de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria Liedboek 299 e
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Het Gloria zingen wij staande

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
God van eeuwige ontferming,
door de viering van het Paasfeest
wekt Gij ieder jaar opnieuw
ons geloof tot nieuw leven.
Leid ons in uw liefde verder,
dat wij de geheimen leren verstaan
van het water dat ons reinigt,
van het bloed dat ons verlost,
van de Geest door wie wij zijn herboren.
Gesprek met de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

Schriftlezing

Openbaring 7:9-17

Zingen

Lied 725
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Schriftlezing

Johannes 20:19-23

Acclamatie

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen

Lied 644

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Eredienst en Kerkmuziek

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche

Gebed over de gaven

“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen

Slotlied

Lied 641

Zending en zegen
Orgel
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de gemeente gaat staan

