Protestantse Gemeente Boxtel
zondag 8 mei 2022
Orgelspel.
Aansteken van de kaars.
Aankondiging openingslied door de ambtsdrager van dienst.
Lied 612 : 1, 2, 3
Drempelgebed
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde draagt met zijn liefde
Goede God, het leven krijgt kleur door Uw trouw
U doet voor ons de toekomst open.
Het licht van Uw ogen gaat over ons op
Uw aanwezigheid is als een nieuwe dag.
Amen.
Kyrië / Gloria 281 : 1 - 10
Gebed bij de opening van de schriften
Eeuwige, Gij die onze Verlosser zijt,
vervul ons met vreugde omwille van Hem
die Gij uit de doden hebt opgewekt:
Jezus, de Levende, de Zoon van David.
Vernieuw ons vertrouwen in Hem
die woorden van eeuwig leven gesproken heeft
en doe ook ons herleven,
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Amen.
Lezing Jesaja 49 : 8-13
Lied 763 : 1, 2, 3, 4, 5 - Zij zullen de wereld bewonen…
Lezing Johannes 21 : 1 - 14
Lied: 809 Blijf niet staren (2x zingen)
Uitleg en verkondiging
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Orgelspel
Lied 1013 : 1 - 4 Als alle mensen vogels dromen
Mededelingen / Collecte
Dankgebed / voorbeden / stil gebed
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 634 : 1, 2 - U zij de glorie
Wegzending en Zegen
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen
Orgelspel
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