VOORBEREIDING

V

Orgelspel
A

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

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

(de gemeente gaat zitten)

Inleiding
Drempelgebed door de ouderling:
V
Die ons geroepen hebt,
nog altijd ons zoekt,
ons aanziet en wil kennen
A
blijf naar ons vragen!
V

A

Als wij niet horen,
vluchten in zwijgen,
noem onze naam,
noem ons uw geliefden:
Blijf naar ons vragen!

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

Glorialied 310: 1 t/m 5
Gebed bij de Schriften

V
A
V
A
V
A

Die aan ons vasthoudt,
ons leven ten goede:
Sta ons voor ogen!
Doe ons elkaar zien
zoals Gij ons ziet:
Sta ons voor ogen!
Die ons geroepen hebt:
Hoor ons gebed!
Amen

Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
De lantaarns worden door de predikant aangestoken aan de paaskaars.

SCHRIFT
Schriftlezing: Ezechiël 17:22-24
Lied: 362: 1 ,2 en 3

(de gemeente gaat staan)

Schriftlezing: Marcus 4: 26-34

Aanvangslied: 8A: 1 t/m 6

Lied 756 : 1, 3, 4 en 6

Bemoediging en groet
V
A

Uitleg en Verkondiging
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Antwoordlied: lied 779: 1 t/m 7, op de melodie van lied 801

LITURGIE VOOR DE MORGENDIENST

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

17 juni 2018 in de Open Hof

Kinderlied: lied 923: alle verzen
Collecten: 1. Diaconaat 2. Kerk
(de gemeente gaat staan)

Slotlied: 765: 1 t/m 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!
De kerkenraad nodigt alle deelnemers aan de dienst uit voor een kort informatiemoment
direct na de dienst. We willen de gemeente graag informeren over de “de open kerk”. In
de vorige weekbrief heeft u daarover al een tekst van Marry Roseboom kunnen lezen.
Maar omdat niet alles is te beschrijven is het goed om te horen wat de plannen zijn. En er
is gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst duurt maximaal een half uur. Wij
vragen u om direct na de dienst een plaats te zoeken in zaal 2 waar de koffie wordt
verstrekt.

voorganger:
ds. Elsje Braam
ouderling van dienst: Cees van Bockel
muzikale begeleiding: Harm van Urk

