Maartenskerk
Zondag 15 april 2018
4e zondag van Pasen
Jubilate
orde van dienst

Arme schapen?
zondag van de echte Herder

Orgelspel
(als het klokje luidt worden we stil)
Stilte
Welkom
Orgelspel: ‘and He shall feed his flock’ uit de Messiah, (G.F. Händel)
(allen gaan staan)
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat wat zijn hand begonnen is
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Wij zingen als aanvangslied Lied 657: 1 en 4
(allen gaan zitten)
Gebed van toenadering en ontferming
beëindigd door:
Het zingen van Gods groot erbarmen (Iona I, 46) (solist, dan: allen)

2

Woord van bevrijding
Wij zingen als Glorialied Psalm 66: 6 en 7
Met de kinderen

(aansluitend gaan ze naar de kindernevendienst)

Gebed van de zondag
Lezing Ezechiël 34: 1- 6
Wij zingen Lied 654: 1 en 2
Lezing Johannes 10: 11-16
Wij zingen Lied 654: 4 en 5
Verkondiging
Stilte
Wij zingen Lied 828 solist: 1, overige: allen
Afscheid van ambtsdragers en enkele andere medewerkenden
van onze gemeente.
Wij zingen Vrede wens ik je toe (Iona II, 31)

Mededelingen en collecten
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Berichten van overlijden
Stilte
Wij zingen Lied 961 – Niemand leeft voor zichzelf
Gebeden en Onze Vader (NBV, tekst 369d)
Wij zingen als slotlied: God van liefde en genade (tekst Wim vd Zee; mel.
Henri Purcell)

2.

Donkere machten gloriëren, staan uw glorie in het licht,
laat de angst ons niet kleineren, sterk ons door het Paasbericht,
maak ons wijs en maak ons moedig, op uw Koninkrijk gericht.

3.

Heel de harten van uw kinderen, die vergaan van zorg en pijn,
laat geen lasten ons verhinderen om U toegedaan te zijn,
maak ons wijs en maak ons moedig voor de tocht door de woestijn.

4.

Hoed ons voor de overgave aan de geesten van de tijd,
want Gij zijt de God die slaven van hun banden hebt bevrijd,
maak ons wijs en maak ons moedig, tot de dienst aan U bereid.

Zending en Zegen
Amen

(medewerkenden zie Kruispunt op Zondag)
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