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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanLied 100, verzen 1 en 2
Votum en groet:
vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
gm:
die hemel en aarde gemaakt heeft
vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
gm:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
vg:
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
gm:
Amen
-allen gaan zittenLied 100 verzen 3 en 4
Gebed
lied 538 verzen 1 en 2

de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan
naar de nevendienst
Schriftlezing: Prediker 9, 1-20
lied: 802
Schriftlezing: Marcus 10, 32-45
Overdenking
lied 807 verzen 1,2,3 en 6
Gebeden – stil gebed – onze Vader
Onze vader

The Lord's Prayer

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als
ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze
schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid, tot in
eeuwigheid.
Amen.

Inzameling der gaven

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin
against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and
the glory are yours
now and for ever. Amen.

-allen gaan staanLied 978, verzen 1 en 4
Zegen:
De Eeuwige zij voor u om u de juiste weg te wijzen
De Eeuwige zij achter u, om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen
De Eeuwige zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
De Eeuwige omgeve u als een beschermende muur wanneer
anderen over u heen vallen.
De Eeuwige zij boven u om u te zegenen
Zo zegene u God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
Amen
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