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 ‘Wie Mij aanroept, geef 
Ik antwoord, in de nood 
zal Ik bij hem zijn. Ik zal 
hem bevrijden en met 
roem overladen’ (Psalm 
91,15) 
 
Lector Harry Konings 
Organist Ton Lans 
Voorganger 

ds. Margo Jonker 
 
 
Orgelspel 

Welkom 

Openingswoorden 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 
 en de Zoon en de Heilige Geest. 
A: AMEN 
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
 en waar we spijt van hebben 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O: Amen 
 
Introïtus Psalm 91:1, 2, 7 ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’  
 
Kyrie: Lied 299j:1 en 2  ‘Om de mensen en de dieren’  
 



Groet 
 
 
 
 
 
Gebed 
 
Kinderen in het midden 
 
Eerste lezing I Samuel 9,26 – 10, 1, 6-7 
Lied 1009  ‘O lieve, Heer, geef vrede’  
 
Evangelielezing,  De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging van de lezing 

Psalmwoord 
Evangelielezing Johannes 11,55-12,11 

 
De gemeente neemt plaats 
 
Verkondiging 
Lied 914 ‚Geef mij, Heer, mij los te zingen‘  
 
Afkondigingen. Collecteschalen gaan rond.  
Iedereen is welkom om te delen in brood en wijn. U kunt naar voren lopen. 
Daar wordt u door de predikant brood aangereikt. U kunt met het brood naar 
de plek van wijn of druivensap (geef het aan) gaan. Het brood kunt u dopen in 
de wijn/druivensap en het tot u nemen. Wijn wordt aangereikt door Jan 
Nauta, druivensap wordt aangereikt door Elly van der Spek. 
Via het gemeentecentrum kunt u teruggaan naar uw plaats. Mensen die het 
trapje vooraan willen mijden, kunnen teruglopen. Geef elkaar de ruimte. 
U wordt door de coördinator uitgenodigd om te gaan.  
Indien u een glutenvrij dieet hebt, kunt u dat aangeven aan de predikant.  
 
Gebeden. Dankgebed, voorbeden, stilgebed. Reponsie: 568a ‘Ubi caritas’  
 



Credo. Lied 342 ‘In God de Vader op zijn troon’ De gemeente gaat staan, 
indien mogelijk. 
 
Prefatie 

 
 
Lofprijzing   
 
Sanctus 

 
Avondmaalsgebed 



 
Onze Vader – gezongen, zie los liedblad met ‘Onze Vader’ er op. 
 
Inzettingswoorden. De gemeente gaat staan, indien mogelijk. 
 
Agnus Dei 

 
Vredegroet Wij wensen elkaar vrede toe met een gebaar van nabijheid 
 
Nodiging   
 
Communio - Delen van brood en wijn 
 
Dankzegging 

 
 
Dankgebed 
 
Lied 837 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’  
 
Zending en zegen : Amen 
Orgelspel 
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