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Voorbereiding 
 
Orgelspel 

Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw 

Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping en inkeer 
 
Zingen lied 216  

 
V: Onze hulp is in de naam van de levende God 

G: (gezongen) die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Hoor, Heilige Geest, wij roepen u 

G: (gezongen) Wek ons tot leven, hier en nu 

 

V: Genade zij u en vrede, van Hem die is en die was en die komt. Amen 



 
V: (…..) Wij bidden u, eeuwige God, wees ons genadig 

G: (gezongen) en doe ons in vrede leven 

V: Laat ons vandaag uw liefde zien 

G: (gezongen) en schenk ons uw heil. 

(gemeente gaat zitten)      

Gebed 

Zingen lied 987. 

(lofzang – uitgezonderd tijdens de adventtijd en de lijdenstijd) 

Woord en gebed 
 

Lezingen Gen. 2, vers 8-9 en 15-16, Gen. 3, 1-7 

 

Zingen lied gezang 42, vers 1 (liedboek 1973) 

 

Lezingen Hooglied 4, 12-13b, Joh. 20, 11-18  

 

Zingen lied 1013 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Mensen die wij gedenken (overledenen) 

 

Voorbeden 

 

V: en daarom bidden wij en zingen: 

G: Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u. 

 
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. 

(Indien er een gastpredikant voorgaat wordt dit door een kerkenraadslid gedaan) 

Zingen slotlied 628, vers 1,2,3 en 7 

 
Uitzendingswoorden en zegenbede 

G: (gezongen) Amen, amen, amen. 

 

Informatie (in te vullen door het secretariaat) 
 
De collecten zijn bestemd voor: 

 Stichting Leergeld  

 De Remonstrantse gemeente 

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn: 

26 augustus Kerkdienst thema: de weg, jouw weg…..    

2 september openingsdienst van kerkelijk jaar 2018 / 2019 


