
 

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/LKU6BPFnEYM 
 

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): LKU6BPFnEYM 
 

Er kunnen 30 gemeenteleden op 1,5 meter de dienst 
meevieren en er mag weer gezongen worden! 
Het protocol ligt ter inzage. Iedereen wordt geacht de 
aanwijzingen van de coördinator op te volgen! 

*********************************************** 
orgel: Psalm 84: 1  -  Jan Zwart (1877-1937) 

 

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

 

zingen: Psalm 84, couplet 1 
 

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: Psalm 84, couplet 2 
We gaan zitten. 

Kyriegebed:  telkens besloten met: 

 
 

Gloria: Psalm 84, couplet 6 
 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 

Gebed 
 

Evangelielezing: Johannes 4, vers 43 t/m 52 
 

zingen: o Christus, woord der eeuwigheid  -  lied 826 
 

Overdenking 
 

orgel: Impressions  -  Michael Schútz (*1963) 
 

 
 
 
 
 
 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 
 

zingen: Daar komt een man uit Nazaret 
lied 533, couplet 1, 3 en 6 

 

Voorbeden telkens afgesloten met: 

 

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: 
 

Plaatselijke diaconie; NL04 RABO0328 2622 42 
 

Missionair werk/Kerk voor het dorp; 
   NL04 INGB 0000007999 
 

Slotlied: Gij boden rond Gods troon 
   lied 725, couplet 1 en 4 

Zegen 
 
 allen: 
 
 
 
 

orgel: Grand Choeur -  Jean-Nicholas Marrigues 
         (1757-1834) 
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. 
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