Liturgie voor zondag 1 mei 2022; Dorpskerk te Zoeterwoude;
Overweging: Ineke Meijer; ouderling: Leo ’t Hart; diaken: Elly Verboon;
Organist: Cor Graafland; koster : Bas v.d. Does; geluid: Herman v.d. Laken.
Orgelspel
Welkom en mededeling
Staande zingen wij het intochtslied: 136: 1, 2. 3 en 4 “Loof de Heer, want Hij is goed”
Moment van stilte
Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen.
Groet:

Voorganger: De heer is met ons allen
Gemeente : Zijn vrede is met U.

( gemeente gaat zitten)

Smeekgebed:

Hoor ons God, als wij tot U roepen
U ziet ons verdriet, U kent onze vragen
U weet hoe wij opzien tegen de dag van morgen.
Versterk in ons het geloof, dat de weg,
onze weg wij niet alleen hoeven te gaan
maar dat U met ons mee gaat
en troost ons met uw aanwezigheid
nu en alle dagen van ons leven.

Kyrie en Gloria:

381: 1 en 6

“Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet”

Gebed voor de opening van de Schriften
1e Schriftlezing:
Jesaja 61: 1 – 3.

“Zolang wij ademhalen”

Lied:

657: 1 en 3

2e Schriftlezing:

Johannes 21: 1 t/m 19.

Lied:

644: 1, 4 en 5

“Terwijl wij Hem bewenen”

Overweging
Meditatief orgelspel: Choral Dorien van Jehan Alain
Dienst der gebeden
Dankgebed – voorbeden – 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
Aankondiging collecte
Slotlied: 150: 1 en 2

“Loof God, loof Hem overal”

Zegenbede: 415: 1, 2 en 3

“Zegen ons, Algoede

Lied 708: 1 en 6
“Wilhelmus van Nassouwe”
Orgel: Allegro uit Concerto del Taglietti van J.G. Walther

