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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling  
 

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  
 

Eerste lied  Psalm 99: 1, 3, 4 
 

- wij gaan zitten - 
 

Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed 
 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 



 2 

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  2 Samuël 1, 17 – 27  

 

Lied    462: 1, 2 

 

Tweede lezing  Lucas 21, 5 – 9 en 19 

 

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 762: 1, 3, 4, 5 

 

 

Gaven en gebeden – Maaltijd van de Heer 
 

Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken 

Collecten De 1e rondgang is voor pastoraat: eenzaamheid  

 draaglijk maken 

 De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk 

Muziek 

 
 

Tijdens het collecteren komen de kinderen terug in de kerk 

 

Gebeden 
Gebed over de gaven  
 

Voorbede - … na iedere intentie:  

 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:  

Heilig uw Naam, o God, en bevrijd ons!  DB-LG nr. 78 



 3 

 

 

 

Stil gebed 

 

Nodiging door diaken 

 

In de kring: 

  

Vredegroet 

v. De vrede van Christus zij met u allen 

g. ZIJN VREDE VOOR U  

 

- wij wensen elkaar de vrede van Christus – 

 

Tafelgebed 
 

U komt onze dank toe… 

… en zingen wij U toe: 

 

‘Heilig, heilig’    Lied 404e 

v.: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,… 

 

g.: Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

AMEN 
 

Terwijl de bedienaren zich klaarmaken voor het uitdelen, zingen wij: 

 

Lied 408e: ‘Lam Gods’  

 

 

 

Brood en wijn  (bij orgelmuziek:  
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Dankgebed 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  755 

 

1. Toch overwint eens de genade, 

en maakt een einde aan de nacht. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade, 

dan is de strijd des doods volbracht. 

De wereld treedt in ’s Vaders licht, 

verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

 

2.  O welk een vreugde zal het wezen, 

 als Hem elk volk is toegedaan. 

 Uit aard en hemel opgerezen, 

 vangt dan het nieuwe loflied aan, 

 als ieder voor de Heer zich buigt 

  en aller stem Gods lof getuigt 

 

 

 

 

  

Zegen 

v: … 

allen:      Amen Lied 429 c  

 

 

 

 

Muziek  
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Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten. 

 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
 
 
 

Bij deze dienst zijn o.m. betrokken: 

 

voorganger   ds. Aart Verburg 

ouderling    Maurice van den Heuvel 

diaken     Maureen van den Brink 

lector     Guusje Onderwaater 

organist     Maarten Boonstra 

koster    Ed Gijzenij 

kindernevendienst  Jan Willem Wevers 

crèche    Femke Warnar 

ontvangstcommissie  Inge de Ruiter, Wil de Vries 

 


