VOORBEREIDING
Orgelspel

Inleiding

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
Niet om te oordelen
zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
A

Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat schuldige verleden van de wereld.

... gebedsstilte ...
V

A

Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen

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

Glorialied 867: 1 en 2
Gebed bij de Schriften
Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
De lantaarns worden door de predikant aangestoken aan de paaskaars.

SCHRIFT
Schriftlezing: Genesis 8: 1-14
Lied: 635: 1 t/m 6

(de gemeente gaat staan)

Schriftlezing: Johannes 15: 9 -17

Aanvangslied: 33: 1 en 8

Lied 422: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet
V
A
V

A
(de gemeente gaat zitten)

Uitleg en Verkondiging
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede,
Van God onze Vader,
En van Jezus Christus Onze Heer
Amen.

Antwoordlied: 791: in wisselzang: 1 & 6 allen, 2 & 4 vrouwen, 3 en 5 mannen
TOEWIJDING
Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Lied: No-No-Noach, opwekking voor Kids 19, tekst en muziek via de
beamerpresentatie
Collecten: 1. Timon 2. Kerk

LITURGIE VOOR DE MORGENDIENST
6 mei 2018 in de Open Hof

(de gemeente gaat staan)

Slotlied: 984: 1 t/m 6, (op de melodie van lied 655)
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!

voorganger:
ds. Elsje Braam
ouderling van dienst: Elize Scheele
muzikale begeleiding: Johan en Tineke van Doorn

