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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
Barmhartige God,
Gij die omziet naar mensen
en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt
wie in duister gevangen zit,
wij komen tot U.
A
Zie ons aan zoals wij zijn:
Soms zo vol van onszelf,
met de last van het verleden
op onze schouders:
………..gebedsstilte……….
V
Vergeef ons eeuwige God,
maak ons tot uw mensen ,
vol van genade.
Open ons naar U
en naar elkaar,
naar uw toekomst.
A
Amen
(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: 66: 1 en 6
Bemoediging en groet
V
A
V

A

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.

(de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed: na ‘bidden wij’ gezongen responsie lied 301G:

Glorialied 648: 1, 2 en 3
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: Ezechiël 34: 1 - 10
Lied: 756: 1, 5, 6, 7 en 8
Schriftlezing: Johannes 10: 11 -16
Lied 283: 1 t/m 5
Uitleg en Verkondiging
Antwoordlied: 23C: 1 t/m 5
TOEWIJDING
Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Lied Jezus is de goede herder.
Evangelische liedbundel 452

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet,
Denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
refrein

Collecten: 1. Individuele hulp 2. Kerk
(de gemeente gaat staan)

Slotlied: 418: 1, 2 en 4
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!

