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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 1005: 1, 2, 3

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!

Kyrie en gloria lied 299 J

ROND HET WOORD

gebed tot de Geest 

Profetenlezing  I Koningen 19:19-21



lied 807: 1,2,3

Evangelielezing  Lucas 9: 51-62

lied 807: 4,5,6

preek met aansluitend orgelspel 

ROND DE TAFEL
afkondiging van overlijden, na de stilte, bij het bevestigen van het 
gedachtenisblaadje aan de gedachtenisroos zingen wij: 
lied 691

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

lied 625

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 Ga maar gerust
tekst: Sytse de Vries, melodie: Jan Sibelius (Finlandia), 

bron: Het liefste lied van Overzee, deel 2, lied 15



2 Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

3 Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

zegen beantwoord met:

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


