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è Volgende week zondag hoopt drs. H.J. Boon uit Den Burg voor te gaan in de dienst.

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen

De Paaskaars wordt naar binnen gebracht en ondertussen luisteren we in de kerk en zingen we
thuis
Lied 673 : 1, 2 en 4 (O vlam van Pasen, steek ons aan)
Bemoediging en Groet
Dominee:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
D:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
A:
en niet loslaat het werk van ZIJN handen.
D:
Genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader,
van Jezus Christus onze opgestane Heer, door de Heilige Geest,
A:
Amen
Gebeden
Lied
Ken je dit verhaal
God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen
de wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven
maak hem sterk en maak hem groot - je moet er
slechts de dieren in de ark die zouden overblijven
straks in wonen
maar op een dag was het voorbij - het water ging
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot
verdwijnen
gaat varen
de wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven
sparen
de aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen
groeien
de ark was netjes afgebouwd - de intocht kon
er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen
beginnen
bloeien
de dieren liepen twee aan twee de ark van Noach
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen
binnen
om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren
toen deed God de deur op slot en liet de wolken
refrein
komen
de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar
toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol
stromen
kleuren
luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren
refrein
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal
vertrouwen
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
Refrein (2x)
lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal
Schriftlezing Oude Testament

Numeri 6 : 22 - 27

Schriftlezing Nieuwe Testament 1 Korintiërs 1 : 1 - 4

Lied

Psalm 134 : 1 en 2 (Gij dienaars aan de Heer gewijd)

Schriftuitleg
Meditatief orgelspel
Afscheid van Jacco Pitlo als leiding van de Tienerkerk en Fleur van de Kinderkerk
Lied
Tienduizend redenen (Opwekking 733)
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker,
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
mijn dag begint met een lied voor U.
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
Refrein
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige naam.

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein

Anne-Maayke Swijnenburg, Marijn van Beurden en Thirza van Doorn naar het VO
Eén van de ouders steekt een kaars aan bij de zegenwens
De tieners ontvangen Levensparels
Lied
Gebed om zegen (Opwekking 710)
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen mij alle dagen lang!
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak mij tot een zegen;
Vader, maak ons tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
hier in de woestijn.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Wachtend op uw milde regen,
Jezus, kom tot mij
om zelf een bron te zijn.
als de Bron van leven,
Met een hart vol vrede,
die ontspringt, diep in mij.
zijn wij zegenend nabij.
Breng een stroom van zegen,
Van uw liefde delend,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Bevestiging van André Michel van Garderen en Jeroen Jan Anne Roukema tot ouderling
Inleiding, Bevestigingsgebed, Zegen
Vraag aan de gemeente, zowel thuis als in de kerk:
Hervormde Gemeente te Maurik, nu de broeders André Michel van Garderen en Jeroen Jan Anne Roukema
bevestigd zijn tot ouderling, belooft u hen – net als de andere ambtsdragers - te aanvaarden, hen te omringen
met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord?
Antwoord van de gemeente: JA, VAN HARTE.
Staande zeggen we het zegenlied: ·Lied 415 : 1en 2 (Zegen ons à hen Algoede)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecten bij de uitgang voor
Slotlied

Diaconie: Hervormd Jeugdwerk Maurik (zie verderop in deze brief)
College van Kerkrentmeesters: Onderhoud kerkgebouw

416 : 1, 2 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen en uitleidend Orgelspel

