
 
 
 
 

Thema: Vertrouwen 
 
 
Deze dienst kan worden beluisterd via www.kerkomroep.nl 
of de Kerkomroep-app.  
 
******************************************************************* 
Orgelspel  
 
Welkom  
 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.  
 

(we gaan staan) 
 
Lied  8: 1, 3, 6 - Heer, onze Heer, hoe heerlijk en 
verheven 
 
Bemoediging 
 
Drempelgebed 
 
Lied 865: 1, 2, 3 - Komt nu met zang van zoete tonen 
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: 413: 1,2,3 - Grote God, wij loven U 
 (staande) 
 
 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezing 2 Koningen 4: 42-44 
 
Lied 650: 1, 2, 7 - De aarde is vervuld 
 
Evangelielezing Marcus 8: 1-9 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea (gesproken) 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van 
de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare 
dingen. 
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van 
God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, 
Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, 
niet gemaakt, van hetzelfde Wezen met de Vader; door Wie 
alle dingen gemaakt zijn. 
Die, om ons mensen en om onze zaligheid, is neergekomen 
uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit 
de maagd Maria en een mens geworden is; ook voor ons 
gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en 
begraven is, en op de derde dag opgestaan is 
overeenkomstig de Schriften, opgevaren naar de hemel, zit 
aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met 
heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden; wiens 
rijk geen einde zal hebben. 
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van 
de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en 
de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken 
heeft door de profeten. 

En één heilige, algemene en apostolische kerk. 
Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden en het 
leven van de komende eeuw. 
Amen. 
 
 
Overdenking 
 
 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
Lied 642: 1,2,3 - Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
 
De inzameling van de gaven vindt plaats in de 
kerk door middel van een collecteschaal bij de 
uitgang. Die collecte is bestemd voor Cliniclowns. 
Collectegeld daarvoor kan ook worden 
overgemaakt op NL31INGB0000006640 t.n.v. 
CliniClowns.  
 
De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk 
kerkenwerk. Bijdragen hiervoor kunt u overmaken 
op NL04 INGB 0000 0079 99 t.n.v. Protestantse 
Gemeente o.v.v. collecte 1 mei. 
 
Voorbeden  
telkens afgesloten met Lied 367e:  

 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied: 418: 1, 2, 3 - God, schenk ons de 
kracht  
 
Zegen 
allen: Amen, amen, amen 
 
Orgelspel  
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