
 
Zondag 8 mei 2022 

 vierde zondag van Pasen 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Hier zijn wij, Paasmensen, 
 geroepen om op te staan. 
allen Hoor ons zingen en ons bidden 
 en open ons hart. 
vg Wij bidden om licht, 
 het licht van Christus. 
allen Dat hij mag opstaan in ieder van ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’:  
lied 275 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, ingeleid en afgesloten door: ‘laat ons bidden 
uit gemis’, 1 (t. Joke Ribbers, m. Willem Vogel; Tussentijds 
16) 
 
Laat ons bidden uit gemis 
tot de God die liefde is 
en Hem om ontferming smeken, 
want het lijden is zo groot 
en Hem vragen recht te spreken, 
want de wereld is in nood. 
 
Gloria: Gloria… et in terra pax  (Taize) 
(aantal keren herhalen) 
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
gloria, gloria, alleluja! 
Et in terra pax hominibus 
Bonae voluntatis 
  
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Numeri 27, 12-23 
 
Lied: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’:  
lied 362 
 
Evangelielezing: Johannes 10, 22-30 
 

Lied: ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’: lied 23c  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Christe lux mundi’: lied 921 (lang herhalen) 
 

gebeden en gaven 
 

Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg  Zo bidden wij: 
 
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 

  (lied 368f; t. en m. Paul Schollaert) 
 
allen 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. 

allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’: lied 416 
 
Zegen 
allen (lied 431b) 
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde.

 
Voorganger: Bernadette van Dijk, Amersfoort 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Anja Bouw 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: André Lekkerkerker 
Welkom: Céline Jumelet 
Geluid: Jan Baas 
Beeld: Celine van den Heuvel 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
De collectes zijn voor het Straatpastoraat, Amersfoort  en 
het Pastoraat. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd 
voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes vindt 
u in de nieuwsbrief. 


