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VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken aan de paaskaars
en in de stilte bereiden wij ons voor op deze dienst.

Drempelgebed door de ouderling:
V
Hoor ons aan, eeuwige God!
A
Hoor naar ons bidden!
V
A
V
A
V
A
V
A

Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf:
Gij, Eeuwige, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
geef ons Uw genade!
Breng ons in het reine
met u en met elkaar;
Zegen ons met vrede
En laat lichten uw aangezicht.
Amen

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: 145: 1 en 2
Bemoediging en groet
V
Onze hulp is in de naam van de Heer,
A
die hemel en aarde gemaakt heeft.
V
A

Genade zij u en vrede,
Van God onze Vader,
En van Jezus Christus Onze Heer
Amen.

(de gemeente gaat zitten)

Inleiding
Kyriegebed: na ‘bidden wij’ gezongen responsie:
Voor het gebed speelt de organist 1 x de gezongen responsie:

Glorialied 870: 1, 2, 4 en 5
Gebed bij de Schriften
Overstap moment met de jongeren die van de kindernevendienst
naar de jeugdkerk/10ers@work gaan
Overstap zegenlied Muziek en tekst via de beamer en
voor de tekst zie ook hier in de liturgie
May you have a roof above your head
May your house be home to you, the table filled with bread.
May you have soft and silent sleep, all trough the night.
May your lover in your arms be your delight.
May you have enough to go around.
May you have the world to know, what you can live without.
May you have a full days work to do,
and time was spend
with all your children's kin to your life's end.
A wall for the wind
and a fire for the cold
A coat for the rain
And a friend for the road
A wall for the wind
and a fire for the cold
a coat for the rain
and a friend for the road
May you be at piece with who you are
May you laugh and cry with those around you near and far
May you heart be found my love, that will survive
In all that changing seasons of your life
A wall for the wind
and a fire for the cold
a coat for the rain
and a friend for the road
A wall for the wind
and a fire for the cold
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a coat for the rain
and a friend for the road
I'll protect you from the wind and I will find a shelter
In the night I will light a fire so you won't get cold
In the dark i'll be around you like an guardian angel
i'll be there, cause together we walk the road.
Vertaling:
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
De lantaarns worden door de predikant aangestoken aan de paaskaars.

SCHRIFT

Schriftlezing: psalm 123
Lied: 974: 1 ,3 en 4
Schriftlezing: Marcus 6: 1-6
Lied 528 : 1, 2 en 3
Uitleg en Verkondiging
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Antwoordlied: 894: 1 t/m 4, op de melodie van lied 904
TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag
Lees je Bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.
Read your Bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your Bible, pray every day,
if you want to grow,
if you want to grow,
if you want to grow.
Read your Bible, pray every day,
if you want to grow,
Collecten: 1. Individuele hulp 2. Kerk
(de gemeente gaat staan)

Slotlied: 823: 1, 2, 4 en 5
Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)
Orgelspel
De kaarsen op tafel worden gedoofd,
de dienst in de kerk is ten einde,
de dienst in de wereld gaat verder.
Na de dienst is er koffie, thee of limonade. U wordt van harte uitgenodigd!
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