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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst  Franse Suite 2: Allemande – J.S. Bach 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling  Liebster Jesu, Wir Sind Hier BWV 731 –  
 J.S. Bach 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 

- wij gaan 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  
 

Morgenlied    287   1 en 4 
 

- wij gaan zitten - 
 

Kyrie en Gloria, Lied 299E  I de vrouwen, II allen, ingeleid door een 
smeekgebed 
 

Gebed van de zondag 
v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 
a: AMEN 
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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  1 Samuel 19: 1-7 
 
Antwoordpsalm 55  1 en 4 
 

Tweede lezing  1 Samuel: 8-17  
 

Acclamatie op de lezingen Lied 339 a 

 U komt de lof toe, U het gezang 
 U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

 in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 841 

 
 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 
Collecten:  De 1e rondgang is voor Werelddiaconaat: zorg voor 

eenzame ouderen in Moldavië 

  De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk 
 

Muziek: ‘Franse Suite 2: Sarabande – J.S. Bach 
 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
Gebed over de gaven 

Voorbede 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:   DB-LG nr. 78 

 

           Heilig uw naam, oGod, en bevrijd ons! 

 
 
Stil gebed  
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De Maaltijd van de Heer 
 
Avondmaalslied  377  1, 2, 4 
 

Nodiging  
 
Tafelgebed:  
 
v. Van voor de wereld begon tot aan het einde van de tijden 

g. Bent U GOD. 
v. Van voor de zee zich scheidde van het land 

tot deze dag 
g. Bent U GOD. 
v. In de bestendigheid en onvoorspelbaarheid 

van al wat is 
g. Bent U GOD. 
v. In de onmetelijke ruimte van het heelal 
 en in de vergeten uithoeken van ons hart 

g. BENT U GOD. 
v. God van eeuwen,…. 

…Met hen zingen wij mee en met allen die kracht vonden in uw 
Woord: 
 

Sanctus 404 e 
 
v.: Goede vader, wij danken U voor Jezus,... Doe dit zo vaak u die 
drinkt tot mijn gedachtenis. 
 

Agnus Dei 408 e 
 
 
v.: Samen met allen die zich tot U wenden… met Uw Zoon bidden wij 
één in geest: 

 
Onze Vader gesproken 
 
Vredegroet 
v. De vrede van Christus zij met u allen 
g. ZIJN VREDE VOOR U  
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Gemeenschap van brood en wijn  
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muziek Franse Suite 2: Air, Menuet – J.S. Bach 
 
Dankgebed 
 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied 919   1, 2 en 3 
 

Zegen 
v: … 
allen:  Lied 429 c  
 

       Amen 
 
Muziek  Minimal Prelude 34 in F-minor – Jeroen van Veen 
 
 

 
 
Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
Na de dienst bent u welkom in Willibrords Erf. 
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