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VOORBEREIDING 
 
welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
intochtslied (gemeente gaat staan): Psalm 92,  1 :cantorij,  2: allen 
 
moment van stilte 
 
bemoediging 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
   en niet laat varen de werken van zijn handen. 
g. Amen. 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
smeekgebed 
 
glorialied: Love God wie adem heeft, tekst: ds. H. Mudde, melodie: psalm 150         
cantorij: 1, allen: 2 en 3 
 
Love God wie adem heeft,  
hoe gij ook op aarde leeft                           
vol vertrouwen in Zijn macht 
of in twijfel aan de kracht 
van Zijn goedheid en Zijn liefde. 
Zing bij hoog en laag tot Hem 
want Hij hoort naar elke stem 
juichend en vanuit de diepte. 
 
Zo verzwijg voor Hem dan niet, 
wat aan vreugde U geschiedt 
maar ook al uw zorg en pijn 
en uw moeite om in Zijn 
alvermogen te geloven. 
God, oneindig groter dan 
ons verstand bevatten kan 
hoort elk roepen hoog daarboven. 
 
Want ons roepen hier dringt door 
tot in zijn opmerkzaam oor 
ja tot in Zijn hart: Hij hoort 
al wat meeklinkt in het woord 
van ons lied tot Hem daarboven. 
Van hoe dieper een gebed 
des te meer Hij er op let: 
hemel hoog is Hij te loven. 
gebed om de Heilige Geest 
 



kindermoment 
(gesprekje met de kinderen/aansteken van de kaars/vertreklied) 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

 
groet 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
schriftlezing O.T.: Genesis 2, 4b-7 
 
lied  686,  1 en 3 
 
evangelielezing: Johannes 20,19-23 
 
lied  700,   1 : cantorij ,   2 en 3: allen ( couplet 3 met bovenstem!) 
 
verkondiging 
 
lied 870  cantorij:  1, allen  4, 5 en 8 

 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

 
dankgebed, voorbeden,  
stil gebed, Onze Vader 
 
collectes  
(kinderen komen terug uit de kinderkerk / kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden) 

 
Slotlied; 825      3, 4 en 5 
(gemeente gaat staan) 
 
v. wegzending en zegen 
g. Amen (gezongen) 
 
cantorij:  “The Lord bless you and keep you”, John Rutter  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u bij voorkeur liederen kiezen uit “het nieuwe liedboek.”  
De kinderkerk werkt met de methode “kind op zondag” 


