


voorganger ds. Johan Meijer
pianist/ organist Albert van Eldik

koster Immy Hortensius
voorbereid door Bram, Lianne, Mieke, Miranda en Wieger

overstapkinderen Esther, Rick, Tore, Tycho en Wouter
kindernevendienst Annelies van Os



muziek voor de dienst

welkom door Wieger

aansteken van de Paaskaars

eerste lied 288 (tweemaal gezongen)



stil moment, woorden van vertrouwen en groet

gebed van toenadering en om ontferming

lied 'Als een hert' 

Bastiaan Mul, jeugdouderling, heeft een woordje voor de 
overstapkinderen

gebed tot de Geest



moment met de kinderen van groep 1-7, met 'Over Licht'

de Bijbels worden overhandigd door ds. Johan Meijer

hierna gaan de kinderen van groep 1-7 naar de nevendienst

Schriftlezing Marcus 6: 6B-13, door Cora Dragt

lied 967: 1, 4, 5 en 7



4 Open overal de poort, Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk vol met stille kracht voor uw Rijk – verdrijf de nacht.
Erbarm U, Heer!

5 Geef geloof aan wie Gij zendt, hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer!

7 Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw Naam.
Erbarm U, Heer 

overdenking

de wensen van de ouders worden aan de kinderen gegeven

pianomuziek 

dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader: lied 1006

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen. 

collecte



de kindernevendienstkinderen komen terug

• de kindernevendienstleiding neemt afscheid van de 
overstapkinderen

• een moment van afscheid voor Cora Dragt en Wanda Deinum.

slotlied 416

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

opdracht en zegen, beantwoord met

Er is koffie, thee en limonade na de dienst. Iedereen is hiervoor van harte 
uitgenodigd!


