
 
Vanwege besmettingsgevaar met het corona-virus 
worden de diensten in de Willibrordkerk online 
uitgezonden. Het is mogelijk ze te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app. 
En het is mogelijk deze dienst mee te maken en terug 
te kijken op laptop, tablet, computer of smartphone via 
YouTube: https://youtu.be/n8P7R3QkeJA 
 
Zij die op de TV willen kijken; vullen het laatste stuk 
van de link in, in het zoekveld. Dat zijn de tekens (dit 
mogen ook kleine letters zijn): n8P7R3QkeJA 
 
En er kunnen weer beperkt gemeenteleden (30!) 
worden toegelaten in de kerk! 
Het protocol ligt ter inzage. Iedereen wordt geacht de 
aanwijzingen van de coördinator op te volgen! Er is geen 
gemeentezang; de zang wordt verzorgd door enkele 
zangers die op het koor zitten. 
*********************************************** 

orgel: a) Festive Scherzo b) Draw near with faith 
c) A Captivating Caprice - Malcolm Archer  

 
Welkom en consistoriegebed 
 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars 
en we gaan staan. 

 
zingen: God roept de mens op weg te gaan  -  lied 542 

 
Bemoediging 

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Drempelgebed 

v.: Hoor ons aan, eeuwige God, 
allen: Hoor naar ons bidden. 

v.: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
allen: Geef ons uw genade. 

v.: Breng ons in het reine met u en met elkaar. 
allen: Zegen ons met vrede en laat lichten uw 

aangezicht. Amen 
 

zingen: lied 542, couplet 4 

We gaan zitten. 
 

Kyriegebed:  besloten met Kyrie en Gloria  -  lied 299e 
 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 

Gebed 
 

Psalm 121 couplet 1 (gezongen) 
  Gelezen uit de Samenleesbijbel 
  couplet 3 (gezongen) 
 
Overdenking 
 
Wij trekken steeds verder  -  lied 822 

 
DE ZEGEN VOOR ONDERWEG 

 
Wat neem je mee? 

 
 
 
 
 
 
Kijk ik omhoog  -  Meeleesbijbel; J.M. de Vries 

 
 
De Reiszegen van St. Patrick 
 
Ik wens jou - Trinity 
 
 
Voorbeden telkens afgesloten met lied 711b:: 

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. 

 
 

Inzameling van de gaven voor: 
 
Kerk in Actie; NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Noodhulp 
voor vluchtelingen in Griekenland 
 
Plaatselijk kerkenwerk; 
   NL04 INGB 0000007999 
 
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn 
     lied 416 
 
Zegen 
 
allen:

 
 

orgel: Festive Scherzo  -   Malcolm Archer
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