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Intrede
Muziek bij binnenkomst Straf mich nicht in deinen Zorn Joh. Chr. Kittel (1732-1809), koraal met variatie 2, 3 en 4
Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling

Straf mich nicht in deinen Zorn -

Joh. Chr. Kittel, variatie 1 (mel. lied 919)
Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken.
- na de muziek gaan wij staan Groet en bemoediging
v. De Heer zal bij u zijn.
g. DE HEER ZAL U BEWAREN.
v. Onze hulp is in de naam van de Heer,
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Gebed van toenadering
Eerste lied

Psalm 72: 1, 3, 6

- wij gaan zitten –
Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed
Gebed van de zondag
v. ...
Door Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

De heilige Schrift
Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij:
Heer, blijf bij ons, neem ons mee.
Geef uw woord, uw licht, uw zegen. (2x)
Eerste lezing

Jesaja 60: 1-6

Lied

919

Tweede lezing

Matteüs 2: 1–12

Acclamatie op de lezingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

339a

Uitleg en verkondiging
Lied

527

Gaven en gebeden
Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken
Collecten

De 1e rondgang is voor catechese en educatie opleiding om meer missionair kerk te zijn
De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk

Muziek:
Hoe helder staat de morgenster - Niels W. Gade
(1817-1890)
Tijdens het collecteren komen de kinderen terug in de kerk
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Gebeden
Gebed over de gaven
Voorbede - na iedere intentie:
Verschijn ons, Heer, In uw liefde

DB-LG nr. 72

Stil gebed
Onze Vader gezongen

melodie: Gert Landman

Zending en zegen
- wij gaan staan Slotlied

518: 1, 3, 4

Zegen
v. …
allen Amen

429c

Postludium: Wir Christenleut BWV 612 - Joh. Seb. Bach (16851750)

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.
Bij de uitgang hangt de zendingsbus.
Bij deze viering zijn o.m. betrokken:
ouderling
Thijs Breet
voorganger
ds. Aart Verburg
diaken
Joke Plomp-Ridderbos
lector
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koster
Mariëtte Keppel
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Juliette Dryburgh en Wil de Vries
kindernevendienst
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Wilma van den Berg
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