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1 mei 2022
INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE
De kaarsen worden ontstoken
Bij de eerste tonen van het orgel gaan wie kunnen staan.
INTROITUSLIED LIED 643 (voorganger: 1,3,5;orgel:6;allen:overige verzen)
VOTUM
voorganger
allen
GROET

In de + Naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
Amen.
Genade zij U en vrede
van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v.
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Voor U belijden wij, almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben,
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven

door Christus, onze Heer.
De almogende en barmhartige God
zij ons genadig, + vergeve onze zonden
en geleide ons tot het eeuwige leven.
Amen.
KYRIE en GLORIA
v.
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen, want zijn
barmhartigheid kent geen einde.
a.
Lied 616:1,2
v.
Gebed
a.
Lied 616:3,4
v.
Gebed
a.
Lied 616:5 + Halleluja
v.
Paas-troparion uit Orthodoxe Paasviering
a.
gezang 221:1 (liedboek der Kerken)

GEBED VAN DE ZONDAG

Gij die alle dingen ten goede keert
en rouw in vreugde verandert,
schenk ons de Geest van Hem
die Gij uit de doden hebt opgewekt:
Jezus, de Levende, uw Zoon.
Open ons verstand
opdat wij de Schriften verstaan
en uw getuigen mogen zijn,
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Amen.
allen gaan zitten

HEILIGE SCHRIFT
Profeten
l.
a.

JEREMIA 31:1-6
U loven wij, o God,
in eeuwigheid. Amen.

Antwoordpsalm 23E (refrein door allen, voorzanger zingt verzen)
Tweede lezing
l.

1 Petrus 2,11-17

a.

Zalig zijn zij, die het Woord van God horen
en dat bewaren.
Halleluja!

v.

Hoort het heilig Evangelie!

HALLELUJA (338k)

v.
a.

allen gaan staan
1. voorzang; 2. allen

Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan *
om zijn glorie binnen te gaan?
Halleluja, halleluja, halleluja.

EVANGELIE

JOHANNES 20,19-31

v.

Woord van de Levende God!

ACCLAMATIE 339a

VERKONDIGING
a.

Lied 997
GEBEDEN EN GAVEN

VREDEGROET
v.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
a.
Zijn vrede ook met u.
v.
Geeft elkaar een teken van vrede.
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Bestemming:
1. Diaconie; 2. Algemeen kerkenwerk eigen gemeente
Orgelspel
v.
Heilige Vader
met deze gaven van onszelf
leggen wij ons leven in uw hand.
Maak ons nieuw
en vermeerder ons geloof
in uw verrezen zoon,
Jezus Christus, onze Heer.

a.

Amen

DANKZEGGING EN VOORBEDE
telkens besloten met
… gebedsstilte …
v.
Zo bidden wij U tezamen:

Stil gebed, besloten met

v.

a.

v.
a.

God die blijkens de kracht die in ons werkt
bij machte zijt meer dan overvloedig te doen,
boven al wat wij vragen of denken:
Gij zijt de enige en hemelse God, Gij maakt alles nieuw;
Gij zijt begin en einde, de eerste en de laatste.
Lof en heerlijkheid en liefde zij U gebracht,
door ons en al uw mensen,
vandaag en alle dagen,
hier en overal,
door Christus, onze Heer.
Amen.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN
a.

Lied 708: 14, 15

ZEGEN
a.
Lied 708: 6
Orgelspel
UITGANGSCOLLECTE
bestemd voor deze gemeente

allen staan

U bent van harte welkom in huis Mariëndal voor een kop koffie, thee of
limonade.
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