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******************************************************************* 
Orgelspel 
 
Welkom  
 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.  
 

(we gaan staan) 
 
Lied 210 : 1 en 2 – God van hemel, zee en aarde 
 
Bemoediging 
 
Drempelgebed 
 
Psalm 119 : 11 en 12  
(Nieuwe Psalmberijming) 
 
11.  Geef wat U mij beloofd hebt, trouwe Heer! 

Laat mij uw goedheid en uw trouw ervaren. 
Tegen de spotters heb ik dan verweer. 
Uw woord vertrouw ik, dat zal mij bewaren. 
Versterk in mij uw waarheid, meer en meer. 
Uw wet geeft hoop voor al mijn levensjaren. 

 
12.  Groot is de ruimte die uw woord mij biedt, 

royaal en ruim genoeg om te getuigen 
voor koningen. Nee, Heer, ik schaam mij niet 
dat ik voor uw geboden graag wil buigen. 
Ik heb ze lief, ze zijn mijn levenslied; 
ik heb ze lief, en daarom zal ik juichen. 
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: lied 705 : 1 en 3 – Ere zij aan God, de Vader
 (staande) 
 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: 2 Timoteüs 2 : 8 - 15 
 
Lied 361 : 1, 2, 6 en 7 – Er heeft een stem gesproken 
 
Evangelielezing: Lucas 17 : 11 - 19 
 
 
Overdenking 
 
 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 

 
Psalm 72 : 4 en 7 
 
Voorbeden  
telkens afgesloten met:  
Lied 368j – Heer, hoor ons bidden 

 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
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: lied 1008 – Rechter in het licht verheven 
 
Zegen 
allen: Amen, amen, amen 

 
 
Orgelspel  
 
------------------------------------------------------------------- 
De inzameling van de gaven vindt plaats in de kerk 
door middel van een collecteschaal bij de uitgang. Die 
collecte is bestemd voor het KiKA. Collectegeld 
daarvoor kan ook worden overgemaakt op 
NL89 INGB 0000 0081 18 t.n.v. Stichting Kinderen 
Kankervrij (KiKa).  
 
Uw bijdrage voor het Plaatselijk kerkenwerk kunt u 
overmaken op NL83 RABO 0373745575 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg. Ook 
kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken 
m.b.v. onderstaande QR-code. Deze code is zowel 
met een algemene QR-code scanner als met de 
QR-code scanner van uw bank-app te gebruiken. 
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