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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de
instructie die het beamerteam heeft opgesteld.
Voorganger: Ds. H. J.G. Vlug, Amersfoort
(ZIEKENHUISPREDIKANT AMSTERDAM
UMC – AMC)
Organist: Henk Hoogendoorn
Lector: Matty Zoutewelle
VOORBEREIDING I
Orgelspel Psalm 98
Welkom en mededelingen door ouderling van
dienst
Stil gebed, bemoediging en groet
Orgel speelt Klein Gloria: Lied 195
Ere zij de Vader en de Zoon en de
heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
En van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
Drempelgebed
Orgel speelt Psalm 98: 1
Zing een nieuw lied voor God de Here,
Want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
Met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
Bevrijdend heil en bindend recht
Voor alle volkeren op aard.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Kyriëgebed
Orgel speelt Glorialied: Gezang 305:1
Alle eer en alle glorie
Geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden

Uitroept over ons bestaan.
Aangezicht, vol van licht
Zie ons met ontferming aan!
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Voorganger: Kom Schepper Geest en
vernieuw ons
Iedereen: Onze geest heeft uw licht nodig
Voorganger: Onze wil uw kracht
Iedereen: Onze ziel uw vrede
Voorganger: Wees werkzaam in ons leven
Iedereen: En zuiver ons van wat onzuiver
in ons is
Voorganger: Vernieuw ons naar het beeld van
Jezus Christus
Iedereen: Door het licht van uw Heilige
Geest. Amen.
Kindermoment: Lied ‘Heer, u kent mij als geen
ander’
https://www.youtube.com/watch?v=21hfaJnqia
E&list=PLOR6Y01Kabuvx8o5N37tPHG_yTPSJb
E6k&index=22
Bijbel: Johannes 21:15-24
Thema voor de kinderen: ‘Hoe ging het verder?’
Het gaat over het laatste verhaal van Jezus. Hij zit
met zijn vrienden en leerlingen aan het meer.
Jezus vraagt aan Petrus of hij van Hem houdt, tot
3 keer toe en dan begrijpt Petrus wat Jezus
bedoeld. De grote vraag is: Hoor je bij Jezus?
Eerste schriftlezing : 1 Johannes 1: 1-7 door
lector
Orgelspel Lied 213 Morgenglans der
eeuwigheid
Tweede schriftlezing : Johannes 21: 15-23
Orgel speelt antwoordlied Psalm 116: 1
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God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Nam, toen ik riep, met toegenegen oren
Mijn woorden aan. Hij zal mij blijven
horen
En levenslang ben ik niet eenzaam
meer.
Verkondiging
Orgelspel Lied 649 O Heer, blijf toch niet
vragen
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader
Collecte via de bank
ZEGEN
Orgel speelt slotlied Lied 552: 1 en 3
Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
Zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
Scharnierend op de vrede,
Wij zullen binnen treden
En leven ongestoord.
Dit is een dag van zegen,
Een dag van feest en licht,
Van palmen hoog geheven,
Van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
Het met uw naam te wagen,
Uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!
Zending en zegen
Orgelspel Ciacona van Dietrich Buxtehude)
Collecten
1. Leger des Heils
2. Diaconie
Vandaag staat, naast de collecte voor de
diaconie, ook gepland de collecte voor HET
LEGER DES HEILS.

Het Leger des Heils is bij een ieder zeker
bekend door het vele werk wat zij verrichten
voor dak- en thuislozen en verslaafden.
Iedereen heeft weleens behoefte aan een
troostende arm om zich heen. Het liefst van
een vriend of vriendin. Maar dat kan niet
altijd. Soms hebben mensen hun dierbaren
verloren. Of zijn ze om een andere reden
mensen in hun leven kwijtgeraakt.
Met uw gift kan het Leger des Heils overal in
het land bijeenkomsten organiseren. Dak- en
thuislozen krijgen een lekkere - en vooral
voedzame - maaltijd. En als het koud is, geeft
men de daklozen een slaapplaats en men helpt
ze aan warme kleding.
Wilt u een gift geven voor iemand in
geestelijke nood, een verslaafde jongen, een
tienermoeder die nergens welkom is, een
oudere vrouw die de voordeur niet meer
uitkomt of een gescheiden vader die op straat
terecht is gekomen, dan kunt u deze
overmaken op het IBANnummer van onze
diaconie NL38RABO0373709234 met
vermelding van Leger des Heils. Ook de
collecte voor de diaconie kunt u overmaken op
dit IBANnummer maar dan graag met de
vermelding: diaconie.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen op 11 april
als gelukwens naar zr. Jenny Verhagen
vanwege haar pensionering.
Zieken
De heer Dirk Mandemakers wordt aanstaande
maandag in het ziekenhuis opgenomen. Er zal
bij hem operatief een ICD geplaatst worden
vanwege zijn hartklachten.
Als alles goed verloopt mag hij dinsdag weer
naar huis.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
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Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of
behoefte aan contact kunt u dat aan mij
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer
voor het geval we dat niet kennen. Dan kan
het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.
De diensten in de komende weken
De diensten zullen voorlopig alleen digitaal
worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op
snelle afname van het probleem.
Henk Hoogendoorn

Digitale collecte
Op de website en onder de Livestream op
YouTube is een betaallink te vinden om op een
makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor
de digitale collecte over te maken. Velen van u
maken hier al gebruik van, onze grote dank
hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven)
rekenen?
Geld overmaken op de bekende IBANnummers blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Orchideeën
Vergeet niet om mooie orchideeën te
bestellen! Een leuk idee om als Moederdag
cadeau te geven of gewoon om je eigen
vensterbank weer op te fleuren.
De opbrengst is voor de jeugdraad. Een aantal
mensen hebben mij al via de app of mail een
bestelling doorgestuurd maar er passen er veel
meer in mijn autoJ.
Bestel de prachtige planten vóór 5 mei en ik
zorg dat ze in de kerk komen om ze op te
halen.
Tel. 06-41668851 (Brenda) /
mail benc.kerkdijk@hetnet.nl
Dank namens de jeugd,
Brenda
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