ZONDAG 28 april 2019

voorganger
ambstdrager
organist
lector

: ds. Jacqueline Geertse
: Jeannette Bender
: Leni Brinkman
: Janneke Kiesewetter

OP DE DREMPEL
welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst
wordt aangestoken.
We gaan staan en worden stil.
bemoediging
ovd.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ovd.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed:
Zoveel goede dingen biedt Gij ons aan
-zo sterfelijk als we zijnleven en opstanding,
en dus ook: opstandigheid tegen alle dood
in en om ons heen

ONTBREEK ONS NIET, GIJ LEVENDE!
Wees ons nabij
en bewaar ons bij het verhaal
van de opgewekte in de hof
zodat wij weet hebben
van het nieuwe begin
dat Gij in ons hebt gemaakt
DOOR CHRISTUS ONZE BEVRIJDER
AMEN
morgenlied: 206 : 1 t/m 4
AANROEPING
groet
vg.
gem.

De HEER zij met
VREDE ZIJ MET U

gebed om ontferming: 281 : 1 t/m 4
gloria: 281 : 5 en 6

RONDOM HET WOORD
gesprek met de kinderen, we zingen het wegzendlied:

de kinderen gaan naar de kindernevendienst
gebed bij de opening van de Bijbel
1e Schriftlezing: Amos 5 : 10 – 15a door de lector
kort gesprek over het thema
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lied: 1001 : 1, 2 en 3
2e Schriftlezing: Lucas 24 : 13 – 35
Lied: 647 : 1 t/m 4
verkondiging
meditatieve muziek
lied: 1009 : 1, 2 en 3
GAVEN EN GEBEDEN
Jaap de Fockert geeft de toelichting bij de schrijfactie

inzameling van de gaven
De kinderen komen terug.
wij zingen het kinderlied: AWN 3: 24
dankgebed en voorbeden
na elke voorbede zingen we: 331
stil gebed
Onze Vader
slotlied: 418 : 1 t/m 3
De kinderen en de leiding van de oppasdienst komen ook in de kerk.
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wegzending en zegen (een keer Amen).
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