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orgelspel voor de dienst

Enkele minuten voor tien komen de ambtsdragers de kerk binnen. 
Wanneer zij gaan zitten, wordt het stil in de kerk en kunnen wij ons verder
voorbereiden op de dienst, onder voortgaand pianospel.

welkom en mededelingen van de kerkenraad
de Paaskaars wordt aangestoken

intochtslied 287: 1, 2, 4

bemoediging en groet 
v Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v De Heer zal bij u zijn
A DE HEER ZAL U BEWAREN!

kyriegebed 
gloria lied 526: 1,3, 4

ROND HET WOORD

gebed tot de Geest 

moment met de kinderen, waarna zij naar de nevendienst gaan

Profetenlezing  Jesaja 62: 1-5
lied 176: 1,2,3



Evangelielezing  Johannes 2: 1-11
lied 525

preek met aansluitend orgelspel 

ROND DE TAFEL
De kinderen komen terug van de nevendienst.

nodiging en vredegroet
inzameling van de gaven
gebed over de gaven
voorbeden en stil gebed

lied 567 (oneven verzen solo door voorganger, even verzen door allen)

Tafelgebed 
v De EEUWIGE zij met je
A ZIJN GEEST IS IN ONS MIDDEN.
v Hef je hart omhoog
A WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD
v Brengen wij dank aan de EEUWIGE, onze God.
A HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN

Tafelgebed (vervolg)
Sanctus lied 985
Tafelgebed (vervolg)
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.



gemeenschap van brood en wijn, waarbij we orgelmuziek horen

gebed na de maaltijd

ZENDING EN ZEGEN

slotlied tekst: Sytze de Vries, melodie: William Rowlands (als lied 745)

2 Niemand houdt de liefde tegen, waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand, in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.



3 Liefde vraagt ons om ontferming, tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen, vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen, vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen, dat de angsten overwint.

4 Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron!

zegen beantwoord met:

Na de dienst is iedereen van harte welkom voor een kop koffie of thee of 
een glas limonade.


