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

Intochtslied: Laten wij zingend deze dag beginnen 
         lied 212, vers 1, 2 en 3 

Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
De Heer is waarlijk opgestaan! 

Die licht brengt in ons leven. 
Ja , waarlijk, er wordt opgestaan! 

Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
De Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Drempelgebed 
    O God, keer u om naar ons toe 
   en doe ons weer leven met hart en ziel. 
    Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
   en geef ons uw heil. 
    O Heer, hoor ons gebed 
   en laat ons geroep tot u komen. Amen 
 

zingen: Lied 212, vers 4 en 5 
 
 We gaan zitten. 
 
Kyriegebed  besloten met: 

 

 

 
 

Glorialied: Zing jubilate voor de Heer  -  lied 652 
 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 

Gebed 
 

lezing: Ezechiël 37, 21 t/m 24 
 

zingen: Kom nu met zang en roer de snaren 
Psalm 33, vers 1 en 7 
 

Evangelielezing: Johannes 10, vers 11 t/m 16 
 

zingen: De Heer is mijn herder  -  lied 23b 
 

Overdenking 
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 DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 
 

zingen: De lichtvorst, de ontluisterde  -  lied 633 
 

Voorbeden telkens besloten met: 
 
 

 

8 mei 2022          Vierde zondag van Pasen 
 

De goede herder op zondag Jubilate 
 

voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
organist: Hugo de Graaff 
ouderling: Claudette Baar 
diaken: Jeanet van Rooden 
lectrice: Yvonne Corbeek 
koster: Herman Veldhuisen 
 

 
Stil gebed 
 

Onze Vader 
 

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: Ik zeg het allen dat Hij leeft  -  lied 642 
vers 1, 2, 3, 7 en 8 

 Zegen 
 
 allen:  
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***************************************** 
De deurcollecte is voor Kerk in Actie/Noodhulp 
en werken aan vrede in Nigeria. 
Uw gift kan ook worden overgemaakt op NL89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Utrecht, o.v.v. 
Noodhulp Nigeria. 
 

De inzameling voor ons eigen kerkenwerk kan 
worden overgemaakt op het rekeningnummer van 
onze gemeente: NL83 RABO 0373745575 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg. 
 

Nieuw is dat ook via onderstaande QR-code een 
bedrag voor de kerkcollecte kan worden 
overgemaakt. Dat kan zowel met een algemene 
QR-code scanner als met de QR-code scanner van 
uw bank-app. 

 


