15 mei 2022
5e zondag van Pasen
orde van dienst

Karaktervorming door hoop

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Stilte
Groet
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer
door de heilige geest.
Amen.
We zingen Lied 642: 1, 5, 7 en 8
-we gaan zittenGebed van toenadering
We zingen de Psalm van de zondag Psalm 98: 1 en 2
Gebed om opening van het Woord
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Kinderlied Als je geen liefde hebt voor elkaar

Refrein

2

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet
worden Gods woorden verbogen. Refrein.
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Als je geen oog hebt voor gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen. Refrein.
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Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen. Refrein.
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Kindermoment
hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Lezing uit het Nieuwe Testament I Petrus 1: 1-2 en 3: 8-17
We zingen Maak heel mijn leven tot een lied. Uit: Het liefste lied van
overzee 38. Sytze de Vries
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Niet slechts mijn lippen of mijn hart
zijn daartoe instrument.
Alleen mijn hele wezen kan
pas zingen wie U bent.
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In wie ik ben, in wat ik doe
in al mijn gaan en staan
klinkt zo de lof aan U, mijn God
en wordt uw wil gedaan.

4
Vul mij daarom met diepe dank
tot heel mijn leven zingt
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering.
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Dan geef ik U, in wie ik ben,
de eer mijn leven lang
en bloeit uit alles wat ik doe
een altijd nieuw gezang.
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En zelfs in pijn en in verdriet
wordt nog het lied gehoord.
Waar ook mijn wieg zich wendt of
keert
plant zich de echo voort.
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Nooit zal mijn leven, dag en nacht
dan zonder zegen zijn.
Bij elke voetstap die ik zet
bent U zelf het refrein.

Verkondiging
Muzikaal intermezzo
4

We zingen Lied 800: 1, 4 en 5
Mededelingen en collecten
Dank -en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de jongsten kunnen
uit de crèche gehaald worden.
We zingen als slotlied Lied 838: 1 en 4
Zending
Zegen
Amen
Je bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glaasje
limonade en een ontmoeting met elkaar in het koor van de kerk.
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