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– de bel wordt geluid
– binnenkomst ambtsdragers
om te beginnen
– welkom

allen staan

– kaarsen worden aangestoken
– bemoediging en drempelgebed:

NLB 295 Wees hier aanwezig,
woord ons gegeven
gesproken (ouderling) en refrein
gezongen (allen)
– openingslied: Psalm 107 Gods
goedheid houdt ons staande : 1, 19
en 20
– groet
v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. ook u zal God bewaren
allen zitten
– Kyriëgebed
– danklied: NLB 216 Dit is een morgen
als ooit de eerste
– kleur van de zondag
met de kinderen
kinderen van 4 – 11 jaar komen naar voren
en gaan met het licht van Pasen naar de
kinderkerk
terwijl we zingen:
NLB 288 Goedemorgen, welkom
allemaal 2x
rond het Woord
– gebed om de Geest
– lezing uit het N.T.
2 Corinthiërs 12: 1-10 (lector)

– zingen : NLB 837 Iedereen zoekt
U, jong of oud: 1 en 2
– lezing uit het N.T. Marcus 6: 1-6
(voorganger)
– zingen: NLB 837: 3 en 4
– overdenking
– stilte
– zingen: NLB 657 Zolang wij
ademhalen: 1, 2, 3 ,4
rond de tafel
– gebeden:
dankgebed en voorbeden, stil gebed en
Onze Vader (oec. versie)
– het leven van de gemeente
– collectes
– slotlied: NLB 315 Heb dank, o God
van alle leven
allen staan en de kinderen uit de
crêche worden opgehaald
– zegen van St. Patrick,
Amen, Amen

allen Amen,

na de dienst een traktatie van de
kinderen

