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INTREDE 

Inleidend orgelspel 

Woord van welkom 

De twee kaarsen op de tafel, die verwijzen naar Woord en Wereld worden 

aangestoken met licht van de Paaskaars 
 

Stilte 

In de stilte bereiden we ons voor op deze dienst. In de consistorie bidt de 

ouderling om een zegen over deze dienst 
 

De gemeente gaat staan bij het voorspel van het aanvangslied 

Zingen Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’   
 

Bemoediging en drempelgebed 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: Wij zijn door U geroepen, God, 

 om samen te delen wat wij van U ontvangen. 

g: WIJ DANKEN U OM UW GULHEID. 

v: Toch is het soms moeilijk, 

 bezorgd als wij zijn om onszelf. 

g: BEVRIJD ONS VAN WAT ONS BELEMMERT 

v: Zegen ons met vrede. 

g: AMEN. 

De gemeente gaat zitten 

 

Gezongen kyrie en gloria Lied 299j  1en 2, 3 en 4 ‘Om de mensen en de dieren’ 
 

Groet 

v: De Heer zal bij u zijn! 

g: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

Gebed van de zondag 
 

Zingen  Lied 235 ‘Voor alle goede gaven, Heer zij U de dank en eer’ 

met toevoeging van: 

2. Wij danken U voor ’t daag’lijks brood, kracht en gezondheid, Heer. 

3. Halleluja, halleluja, halleluja, Amen.   

 

Tijdens het naspel komen de kinderen naar voren om naar de kindernevendienst 

te gaan 

 

RONDOM HET WOORD 

Psalmlezing Psalm 103: 1-14 

Zingen  Lied 103c: 3, 4, 5 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 

Evangelielezing Lucas 17:11-19 

Lofprijzing  Lied 339a (staand) ‘U komt de lof toe’ 

 

Verkondiging 
 



- 2 - 
Orgel(voor)spel 

Zingen  Lied 712: 1 t/m 4 ‘Het jaar neigt zich tot stille groet’ 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Pastorale en diaconale mededelingen 

 

Dankgebed en voorbedenmet Lied 367k ‘Hoor ons bidden, God’ 

Stil gebed 

Gezongen Onze Vader Lied 369b 

 
 

Inzameling van de gaven 

1ste rondgang: Het werk van de diaconie 

2de rondgang: Het kerkelijk leven in de PGZ 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied   Lied 981: 1 t/m 5 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 
 

Zending en zegen 

 
 

 

Uitgangscollecte: WijkkasJe mag er best eens bij stil staan: alle activiteiten die 

door het jaar heen in de wijkgemeenten worden georganiseerd. Overal zijn 

vrijwilligers bezig de verbondenheid met hun kerk handen en voeten te geven en 

zo verbindingen te leggen met anderen, binnen en buiten de gemeente. Voor 

mensen van alle leeftijden en ‘smaken’ is er altijd wel iets te doen, te lezen, te 

horen, te beleven. Vrijwel al die activiteiten worden betaald vanuit de Wijkkas en 

daarvoor is vandaag de derde collecte bestemd.  

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken 

en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op 

met de voorganger of stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
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Oogst voor de Voedselbank Dank voor alle goede gaven! De ingezamelde 

producten zijn als deel van onze ‘oogst’van onze overvloed bestemd voor de 

Voedselbank bestemd.  
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