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Welkom
Voorbereiding
o:
Waar wij ook zijn, in de kerk of thuis of elders in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn wij
verbonden.
a:
AMEN.
o:
Onze hulp is de Naam van de Heer
a:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
o:
Gezegend Gij,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen.
a:
DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT.
o:
die de weg van uw Zoon
hebt bekroond met uw liefde,
a:
DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT.
o:
Lijf ons in, in zijn leven,
maak ons één tot zijn lichaam:
a:
DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT.
o:
Geef ons oog voor elkaar
en zicht op uw Rijk:
a:
DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT.
EN MET CHRISTUS OPSTAAN.
o:
Amen.
Psalm van de zondag Psalm 66: 1, 2, 3
1. voorzang:
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
2. straatkant:
zaalkant:
straatkant:

Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan;
Hij stelde aan de waatren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.

zaalkant:

3. voorzang:

-2Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.
Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,

Kyrië en Gloria
voorzang:
Here God, ontferm U
Christus, ontferm U
Here God, ontferm U.
Glorie aan God in den hoge
en vrede op aarde,
in mensen heeft Hij behagen.
Groet
v:
De Heer zij met u.
a:
OOK MET U ZIJ DE HEER.
Gebed van de zondag
v:
… door Jezus Christus, onze Heer
a:
AMEN
Profetenlezing Ezechiël 34, 1-10
Antwoord LB 23a op melodie van A.C. Schuurman (LvdK 13B)
Evangelielezing Johannes 10, 11-16
Aankondiging
Psalmwoord uit Psalm 66 (Antifoon)
Halleluja!
Heel de aarde, juich voor God,
bezing de eer van zijn naam.
Halleluja!
Evangelielezing
Lofprijzing Lof zij U, o Christus
Verkondiging
Antwoord LB 424 (bij het Johannes-evangelie)
Diaconale mededelingen
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Gebed over de gaven
Voorbeden - met gezongen acclamatie LB 368f:
God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.
Onze Vader - gezamenlijk gesproken

Slotlied LB 977: 1, 5, 6
Zending en zegen
v:
…..
a:
AMEN

