
KERKDIENST OP 22 MEI 2022, 6E
 ZONDAG VAN PAASTIJD 

OM 10.00 U. IN DE SCHEPERSHOF, HET WAAL 400, 7823 NS EMMEN 

 

 

OPENING 

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst 

Tekst bij het aansteken van de Paaskaars: 

“Christus spreekt: Ik ben het Licht der wereld. Wie mij volgt wandelt niet in 

duisternis, maar zal het licht des levens hebben.” (Johannes 8,12) 

Intochtspsalm: Psalm 66, v. 1, 3 en 7 “Breek, aarde, uit in jubelzangen”. 

Bijbelse groet & bemoediging 

Inleidend woord 

Kyriegebed: 3 gesproken beden, telkens beantwoord met lied 301h. 

 

“Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de noden van de wereld en 

Zijn naam prijzen, want Zijn barmhartigheid heeft geen einde:” 

 

Heer, die oog heeft voor iedere mens, jong of oud, groot of klein, 

ontferm U over ons. Laat ons zingend bidden: 

Gemeente: Kyrie eleison (♫ 301h) 

Christus, die mensen roept om hoopvol samen te leven, 

ontferm U over ons. 

Gemeente: Kyrie eleison (♫ 301h) 

Heer, die een onuitputtelijke Bron van liefde en inspiratie zijt, 

ontferm U over ons. 

Gemeente: Kyrie eleison (♫ 301h) 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze tekortkomingen 

vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen. 



 

Als Gloria: Lied 705 “Ere zij aan God, de Vader”. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

Eerste schriftlezing (NBV): 1 Johannes 4,7-21. 

Antwoordzang: Lied 791 “Liefde, eenmaal uitgesproken”. 

Evangelie (NBV): Johannes 15,9-17. 

Acclamatie na het evangelie: Psalm 117 “Looft, alle volken, looft den Heer”. 

Prediking 

Muzikaal intermezzo (meditatief orgelspel) 

Lied na de preek: Lied 838 “O grote God die liefde zijt”. 

 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankgebed en voorbeden 

Het Gebed des Heren 

Diaconale en pastorale mededelingen 

Collecte 

 

SLOT 

 

Slotlied: Lied 650, v. 1 t/m 3 plus 6 en 7 “De aarde is vervuld”. 

Zending & zegen 

Lied na de zegen: Lied 425 “Vervuld van uw zegen”. 


