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de klokken luiden
orgelspel voor de dienst
oefenen van lied 'Daar komt Hij aan!'
welkom door ouderling van dienst
aansteken van de Paaskaars
stil moment, woorden van vertrouwen, groet 
Con Spirito Doodlopend spoor

refrein Stap in de sporen van het leven, in de afdruk van de tijd;
zoveel mensen gingen jou al voor.
Zij kunnen richting geven en zo kun je zelf weer door
in het spoor van liefde, hoop, gerechtigheid.

1. Als je woorden spreekt die troosten
als je hart hebt voor wie huilt,
zullen nieuwe sporen als vanzelf ontstaan.
Sporen van liefde die verdergaan.

refrein
2. Als je zingt tegen de wanhoop,

als je licht brengt in de nacht,
zullen nieuwe sporen als vanzelf ontstaan.
Hoopvolle sporen die verdergaan.

refrein
3. Als je opkomt voor wie zwak is,

als je deelt met wie niks heeft,
zullen nieuwe sporen als vanzelf ontstaan.
Sporen die recht doen en verder gaan. 

moment met de kinderen rond het project 'Geloof in het leven'



projectlied De zon komt op

1 De zon komt op en geeft ons licht
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.

2 Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.

3 O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin. 

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

psalm van de zondag 118: 7, 8, 9
drempelgebed
gezongen gebed om ontferming 558: 1, 2, 3

gebed tot de Geest
Thoralezing Exodus 15:27 – 16:7 
lied 843
Evangelielezing Johannes 12: 12-24
lied 550
preek
orgelspel

afkondiging van overlijden, stilte en lied 961

dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.



Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

inzameling van de gaven
de kinderen komen terug en zingen samen met allen 'Daar komt Hij aan'



Con Spirito Palmpasen

Wij zwaaien met takken en pakken de kleden 
en spreiden ze uit op de straat, 
waar zachtjes en nederig Jezus de Vredevorst langs de wegen gaat. 
Hosanna, hosanna, hosanna!

Wij zwieren met palmen met bloemen en halmen 
en sieren de straten voor Hem. 
Hij komt op een ezeltje, Jezus de Vredevorst in Jeruzalem,
Hosanna, hosanna, hosanna!

Con Spirito De zon op mijn gezicht

God, soms is het donker, we voelen ons alleen.
Het water van de zee spoelt angstig om ons heen.
God, U ziet ons zitten, u haalt ons uit de nacht.
We voelen vaste bodem, het licht straalt onverwacht.

Zitten of opstaan? Donker of licht?
Vluchten of op weg gaan?
Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht. 

slotlied 574

wegzending en zegen, beantwoord met 


