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Voorbereiding 
Orgelspel 
 
Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw  
Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 
Zingen lied 513, ‘God heeft het eerste woord’, verzen 1,2,3,4 
 
Votum en groet 
 
Zingen antwoordlied 
 Tot u Heer, is ons hart gericht, 
 Hier zijn wij open voor Uw Licht; 
 Gij geeft ons kracht tot stilt’en strijd, 
 Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd! Amen. 

 (gemeente gaat zitten) 
 

Inkeer 
 
Inleidende tekst: over engelen  
 
Gebed  
 
Zingen lied 556, ‘Alles wat over u geschreven is’ , vz. 1,2,3,4 
             ( stapellied voor de 40-dagentijd )  
 

Woord en gebed 
 
Inleidend verhaal: ‘De Heuvel’ , H.P de Boer 
 
Muzikaal intermezzo 
 
- Het verhaal over Jezus en de vissers uit Johannes 21, in gedeeltes gelezen en verwerkt 
 



Tijdens preek: Zingen lied 653: ‘U kennen, uit en tot U leven’, vz. 1, 2, 3 
 
 
Na preek: Lied 941, ‘Waarom moest ik Uw stem verstaan?” 
 
Mensen die wij gedenken (overledenen) 
 
Voorbeden 
 
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 wij onze schuldenaars vergeven.  
En leidt 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. 
 

Uitzending en zegen 
Mededelingen, o.a. aankondiging van de bij de uitgang te houden collecten. 
 
Zingen slotlied 978, ‘Aan U behoort, o Heer der heren’, vz. 1, 2 en 4 
 
Uitzendingswoorden en zegenbede 
 
G: (gezongen) Amen, amen, amen. 
 
 

 

Informatie 
De collecten zijn bestemd voor:  

• Het diaconale doel van dit kwartaal 

• De Remonstrantse gemeente  

 


