KERKBOEKJE

Gebed

Hervormde gemeente Brandwijk

belijdenisdienst

Zingen
Zegen
Naar huis

PASEN
Er is Hoop,
Jezus leeft!
Hij is opgestaan!

Naam:

20 april 2014
Dominee: Jongkind
Datum:

Zingen

Preek

Maria kwam bij het graf
U zij de glorie

Paulus en Silas kwamen in de gevangenis terecht.
De situatie leek hopeloos.
Maar zij hadden wel hoop!
Daarom zongen ze klaagliederen / lofliederen!

Stil gebed

Middenin de preek worden 3 dingen
genoemd die met de hoop te maken
hebben.

Mededelingen

1. Het _ _ _ _ _ _ van de hoop.
435367

2. De _ _ _ _ _ van de hoop.
4 10 9 8 2

3. De _ _ _ _ _ _ _ _ van de hoop.
4 1 10 1 8 11 6 3

1= a
2= d
3= e
4= g
5= h
6= i
7= m
8= n
9= o
10= r
11= t

Votum en Groet

Zingen

Tien Geboden
6
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Fijn dat je er bent!

Het is een hele bijzondere dag, het is Pasen! De Heere Jezus is opgestaan, Hij leeft!
Daardoor is er voor ons hoop! Geloven in de Heere Jezus geeft je hoop, ook in hele
moeilijke situaties, daar zal de dominee over vertellen.
In deze dienst zijn er ook mensen die belijdenis doen, zij spreken hardop uit dat ze
geloven!

Zingen

Belijdenis
De dominee leest het formulier en stelt 3 vragen:
1. Gelooft u in de Heere God, de Heere Jezus en
de Heilige Geest.
2. Wilt u Hem gehoorzamen, volgen, anderen
over Hem vertellen.
3. Wilt u trouw in de kerk komen, bidden, Bijbel
lezen en meehelpen.

Zingen
Toezingen

Opdracht: Hebt elkaar lief,
gelijk Ik u liefgehad heb, dat u ook elkaar liefhebt.
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Preek
Zingen

Wat staat er in Romeinen 5 : 5?

Gebed
Bijbellezen

Hoop? Wat is dat?
Dit staat in:
Oude Testament
Nieuwe Testament

"Ik hoop op mooi weer." - (je weet het niet zeker)
"Ik hoop op een mooi rapport." - (je weet het niet zeker)
"Ik hoop dat God mijn zonde vergeeft!"
Weet je dat zeker?
Kun je dat uitleggen?

Collecte
Zingen
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