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»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

v: opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
 ook ons de richting wijst.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.

allen: Amen



aanvangslied 212: 1, 2, 3 (staande)
“Laten wij zingend deze dag beginnen” ––>



»



»



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»

[staande]



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

zingen psalm 31: 1, 16, 18
“Op U vertrouw ik, Heer der heren”  ––>



»



»



»



»



»



»



schriftlezing Lukas 8: 1 - 3 ––>

daarna zingen lied 941
“Waarom moest ik uw stem verstaan”



»

1 Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en 
van dorp tot dorp om het goede nieuws over hetkoninkrijk 
van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, 2 en ook 
enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen wa-
ren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitge-
dreven, 3 Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van 
Herodes, en Susanna – en nog tal van anderen, die uit hun 
eigen middelen voor hen zorgden.



zingen lied 941
“Waarom moest ik uw stem verstaan” ––>



»



»



»



»



schriftlezing Johannes 20: 11 - 18 ––>

daarna zingen lied 626: allen 1, 2, 3, 4 en 5, orgelvers 6, allen 7 en 8
“Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg”



11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich 
naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren 
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de 
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil 
je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald 
en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze 
woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet 
dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek 
je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem 
hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, 
dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ »



Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘mees-
ter’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgeste-
gennaar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg 
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader 
is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala 
ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb deHeer ge-
zien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

»



zingen lied 626: allen 1, 2, 3, 4 en 5, orgelvers 6, allen 7 en 8
“Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg”  ––>



»



»



»



»



»



Orgelvers:

6 Ik ben er niet voor u alleen,
 mijn andere broeders zijn er nog,
 reeds vaar ik op tot God omhoog.
 Ga! Zeg het hun!’

»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING 

daarna zingen lied 917
“Ga in het schip, zegt Gij”

































zingen lied 917
“Ga in het schip, zegt Gij”    ––>



»



»



»



»



»



»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

inzameling gaven:
 1) Kerk 
 2) Kerk-in-Actie zomerzendingscollecte

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN



zingen lied 630: 1, 3, 4 (staande)
“Sta op! – Een morgen ongedacht”  ––>



»



»



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”
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Er is koffie, thee, limonade achterin de kerk!
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