Zondag 26 mei 2019

Voorganger:

ds. Marjanne Dijk

Organist:

Rudie Altelaar

Lector:

Jenny Duijf

M.m.v.

de Zwolse Cantorij

VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel

(onder stilte):

“Preludium”, J. Seeger

Woord van welkom
De kaarsen worden aangestoken
Intochtslied: Antifoon door de cantorij 640e
(staande)

Psalm 66: 1, 2 en 6
Antifoon door de cantorij 640e
Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp in de naam van God,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: O God keer u om naar ons toe,
A: en doe ons weer leven met hart en ziel.
V: Laat ons, o God, uw liefde zien,
A: en geef ons uw heil.
(u mag weer gaan zitten)

Kyriegebed
Glorialied: lied 306
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SCHRIFT
Groet v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN
Gebed bij de opening van de Schrift:
Met de kinderen
Zingen: “Weet je nog”
Gedicht: “Vragenderwijs”
Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.
Guillaume van der Graft
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Zingen: lied 659: 1, 2 en 3
Lezing: Johannes 16:16-24
Zingen : lied 659: 4, 5 en 6
Overdenking
Muzikale meditatie:

cantorij, lied 673

Zingen: lied 648
GEBEDEN EN GAVEN
Aandachtsboek
Dankgebed, voorbeden, afgewisseld met
zingen van lied 417, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: lied 825

(staande)

Zegen v:……….
A: AMEN
Uitleidend orgelspel: „O Gott, du frommer Gott“,
J.L. Krebs
NB. Tijdens de dienst maakt onze fotograaf vaak foto’s voor o.a. de
website. Voor vragen of verzoeken: vraag de ouderling van dienst of
mail naar: redactie@oosterkerk.nl
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