22 mei 2022
6e zondag van Pasen
orde van dienst

‘Gij leeft voor ons oog nog verborgen…’
(Lied 667)

Orgelspel
Als het klokje luidt, worden we stil…
Welkom
- we gaan staan Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is.
Groet
Genade voor jullie en vrede
van God onze vader
en van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest,
Amen
We zingen als aanvangslied Psalm 66 : 1 en 7 ‘Breek aarde uit in
jubelzangen’
- we gaan zitten Gebed om toenadering
We zingen als loflied ‘De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’
(uit: het liefste lied van overzee, deel II, Sytze de Vries)
melodie: O waar wil je heengaan?
We zingen samen met de kinderen Psalm 8b : 1, 3, 4 en 5 ‘Zie de zon,
zie de maan’
Moment met de kinderen, hierna gaan ze naar de kindernevendienst
Eerste Schriftlezing Johannes 14: 23 - 29
We zingen lied 333 ‘Kom, Geest van God’ (2x)
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Tweede Schriftlezing Openbaring 21: 10 - 12 en 22 - 27
We zingen lied 756 : 1, 2, 4, 5 en 6 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’
Verkondiging
We zingen staande als geloofsbelijdenis lied 667 : 1, 2, 3, 5, 6 ‘Hij leeft’
Mededelingen en collecte aankondiging
Dank- en voorbedengebed, afgesloten met het gesproken Onze Vader
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de jongsten
kunnen uit de crèche opgehaald worden.
We zingen als slotlied lied 766 : 1 en 3 ‘Ik zag een nieuwe hemel’
Zending en 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.
Aan deze dienst werkten mee:
ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger
Martha Marie Bugel, ouderling
Gina Pander, diaken
Saskia Wiegeraad, lector
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Pieter Jan van der Vliet, kindernevendienst
Eduard van Loenen en Lydia Steensma, regie kerkTV
Rob van Weelden, koster
Afbeelding voorpagina: uit 'De Bijbel, uitgekozen bijbelteksten met
illustraties van Lisbeth Zwerger', 2001'
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