
Orde van dienst voor zondag 19 april 2020.  

- Welkom 
(Na bemoediging en groet volgen twee overlijdensberichten)
-stil gebed en introïtus.

- Aanvangslied: “Heer, die mij ziet zoals ik ben”, psalm 139: 1 en 4.

Op deze eerste zondag na Pasen komen we bij elkaar. 
Verheugd over de opgestane Heer,
bedroefd door de ziekte die onze wereld teistert en door het overlijden van twee 
gemeenteleden.
Maar ook gesterkt, omdat we mogen uitspreken:

- Bemoediging:
 Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer                                                           
 Allen:             Die hemel en aarde gemaakt heeft
 Voorganger:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid
 Allen:             en niet laat varen het werk van Zijn handen.
- Groet:
Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, in 
gemeenschap met de Heilige Geest.  Amen. 

-Twee overlijdensberichten.

- Kyrielied:
  Laten we bidden om ontferming door het zingen van "Kyrie eleison"  lied 301a ( 1x)

-In  antwoord hierop zingen we als glorialied  “Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke 
naam” Lied 305: 1,2 en 3.

- De dienst van het woord. 

Vader, in gebed komen wij tot U, 
hier in Uw kerk, thuis of elders
in Uw geest bijeen.
Om U te vragen Uw Heilige Geest aan ons te schenken,
als trooster bij verdriet,
als bemoediger in tijd van moeilijkheden,
als lamp op onze levensweg wanneer het donker is,
als leraar, opdat wij Uw woord verstaan, begrijpen. Amen

- Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3-9.   

- Overdenking: “Vertrouwen in zekerheid”.                     
   

- Orgelspel. 



Lied 221: 1 en 2. “Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen 
geslagen”.

- Gebeden en gaven. 

- Dank- en voorbeden. 
- Stil gebed 
-“Onze Vader........”     
           

- Afkondigingen 

- Inzameling van de gaven.
In de tijd vóór de coronacrisis werd u nu verteld wat de collectedoelen zouden zijn en 
kwamen de collectanten langs. Nu, verspreid over verschillende kerkgemeenten, willen 
wij u verwijzen voor de collecte, de doelen waarvoor deze bestemd zijn en hoe u die 
kunt voldoen, naar de informatie hierover in uw eigen gemeente.

- Zending en zegen.
-Slotlied :  “U zij de glorie, opgestane Heer” : lied 634: 1 en 2.  

- Wegzending, zegen
  

De Heer is opgestaan. In die zekerheid mogen we de nieuwe week ingaan, vol hoop en 
bemoediging door hetgeen de opstanding voor ons en daar buiten betekent.  Dat we, 
dankzij die zekerheid, het licht in de wereld mogen zijn.   

- Het gezongen “Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen...”. Lied 415 : 3. 

- Vredegroet. 

Aan deze dienst werken mee:

-Gerben Huberts uit Roermond: voorganger. 
-Jan van Dijk uit Maasbracht: ouderling van dienst.
-Annemarie van Meurs uit Venray: lector.
-Jefta van Garderen uit Weert: gebeden.
-Gerrit Kremer uit Roermond: organist. 

Jefta en Gerrit regelen de techniek. 


