Psalm 117
1
Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
2
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER

Orde van dienst voor zondag 8 april 2018
Voorganger: ds. J. Renkema
Organist: Ant Wijnja-Lont
Voorlezer: Anthonya Khan
Beamer: Froukje Siderius
 Lied voor de dienst = 653
 Welkom door een lid van de kerkenraad
 Intochtslied (de gemeente gaat staan). 121
 Stil gebed
 Bemoediging en groet
 Zingen: Klein Gloria (zonder aankondiging, hierna gaat de
gemeente zitten)
 Gebed van verootmoediging
 Zingen 364:4,5,6
 Leefregel
 Zingen 316: 1,4
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 Gesprekje met de kinderen door leiding van KND
Kinderen en tieners gaan naar hun nevendienst.











Schriftlezingen: Psalm 117 en Johannes 20:1-10 (lector
Anthonya Khan)
Zingen 513
Verkondiging n.a.v. Joh. 20:8b: “Hij zag het en geloofde.’’
Zingen 642:1,5,6,7
Pastorale mededelingen (liggen klaar in de
kerkenraadskamer)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Collecten (onder het voorspel komen de kinderen terug uit
de nevendienst en worden ook de allerkleinsten uit de
oppasdienst gehaald zodat iedereen de zegen mag
ontvangen)
Slotlied (staande) 25:10
Zegen (het ‘Amen’ wordt door de gemeente gezongen)

Johannes 20:
1
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was,
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de
opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar
Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en
zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet
waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling
gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de
andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als
eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken
liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon
Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en
hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere
doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging
ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het
graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog
niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen
gingen terug naar huis.

