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ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
Muziek
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart
voorbereiden op de dienst
Welkom – door de ouderling van dienst (o)
(We gaan staan)
Openingslied: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (LB 981)
Bemoediging
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en niet loslaat het werk van zijn handen.
Gebed van toenadering besloten met
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.
Groet – door de voorganger (v)
v: De vrede van de Heer is met u.
a: Zijn vrede is ook met u.
v: Wenst elkaar de vrede (We gaan zitten)
Luisterlied (cd): ‘Hij wil zijn bij mensen’ – Psalm 87 vrij
(t: Huub Oosterhuis, m: Antoine Oomen)
Hij wil zijn bij mensen.
Zo luidt de Naam.
In diepe dalen op hoge vlakten
aan rivieren van tranen.

Waar wij Hem roepen, zingen
daar zal Hij zijn.
In Sion wordt Hij geroepen
door vertwijfelde stemmen
daar staat de Tent der Ontmoeting
daar vertoeven zijn woorden.
Daar is Hij begonnen, daar,
voor alle volkeren bereikbaar.
Ik hoorde in vreemde talen:
daar zijn ook wij geboren.
En ik wist en beaamde
daar ontspringt mijn bron.

Kyrie en Gloria
Intenties Kyriegebed monden uit in zingen: ‘Kyrie eleison’ (LB
301k – I=v, II=a), daarna zingen Glorialied: ‘Zolang wij
ademhalen’ (LB 657: 1 en 4)
RONDOM HET WOORD
Gebed om opening
Inleiding Schriftlezing
Eerste Schriftlezing: Nehemia 9: 9 - 21 – door de lector
Zingen Psalm 105: 15
Evangelielezing: Johannes 6: 25 – 40 – door de lector
Zingen: ‘Wat zullen wij dan slaven’ (LB 979: 12, 13 en 14)
Woorden en luisterlied bij het WOORD: ‘Genieten van genoeg’
Luisterlied hierbij: ‘Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder’
(The Passion 2014 Groningen)
Orgelspel

Zingen: ‘Wij teren op het woord’ (LB 687: 3)
GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst
- Kerk en diaconie
- Kerk in Actie, Zending Pakistan - Christenen staan sterker
in hun geloof.
In het Islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je
wordt beschouwd als tweederangsburger, gediscrimineerd en geregeld
kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in
Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over
de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden
in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze
trainingen mee. Onder hen veel jongeren. Helpt u mee?

Dankgebed en voorbeden
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van
de Paaskaars, waarbij zingen acclamatie:
‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’ (LB 367e)
Stil gebed
Zingen: ‘Onze Vader in de hemel’ (LB 369d)
GEZEGEND VERDER
We zingen (staande) het slotlied : ‘God zal je hoeden’ (LB 426)
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x)
Orgelspel na de dienst
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