Zondag 12 mei 2019
Vierde zondag van Pasen
‘Zondag Jubilate’
orde van dienst

‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn wonden,
en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof’.
Thomas antwoorde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
Johannes 20:27

Wij oefenen acclamatie 368f
Als het kleine klokje luidt, worden we stil…
Welkom
Inleidend orgelspel
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat gaan het werk van zijn handen
Groet
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
en van Jezus Christus de Heer,
door de Heilige Geest,
Amen
Wij zingen als aanvangslied Psalm 66: 1, 3 en 7
Gebed om toenadering
Leefregel
Wij zingen als loflied Lied 146c: 1 en 4
‘Alles wat adem heeft love de Here’
Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen, hierna gaan ze naar de kindernevendienst.
Schriftlezing Johannes 20:19-30
Moment van verstilling- Orgelimprovisatie bij Lied 374
Wij zingen als lied van toewijding Lied 374: 1 en 4
‘U, verborgen Christus, bid’ k eerbiedig aan’
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Verkondiging
Wij zingen staande als geloofsbelijdenis Lied 642: 1, 2, 4 en 8
‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’
Mededelingen en Collecten
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
De gebeden wisselen we af met het zingen van acclamatie 368f
Onder het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
gehaald worden.
Wij zingen als slotlied Lied 977: 1, 2 en 5
‘Ga uit o mens, en zoek uw vreugd’
Zending en Zegen
Amen
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid het schilderij van dichtbij te
bekijken en elkaar in het Koor van de kerk te ontmoeten bij koffie en thee.
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee is in de buurt van de Tafel voor
nagesprek en/of kennismaking.
Aan deze dienst werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Peter Eimers, ouderling
Gina Pander, diaken
Bea van Rijn, lector
Conny Sonneveld, kindernevendienst
Anneke van Dijk, crèche
Dik Boelee, muziek
Hylke Pander, beamteam
Tjeerd Rodenhuis, koster
Gegevens schilderij: ‘De ongelovige Thomas’, door Ferdinand van Harach, 1912,
geschenk van de Duitse keizer Wilhelm II en diens tweede echtgenote.

3

4

