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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en reinheid. 
Deze zondag is 3e zondag van Pasen. 
Misericordia Domini 
 

 
Dienst 18 april 2021      
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus (Spijk) 

Organist: Jan Smid       Lector: Jeannette Bakker 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat (Moldavië), de 2e collecte is voor de kerk en de 3e  collecte is 
voor het onderhoud via Givt of bijdrage via een banknummer. Alvast hartelijk dank. 
 
Dienst 25 april 2021     
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
 

Bloemen  

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw F.A. Leenders-Jonker, Kwekersweg 4. 
 
Meeleven 
Mevr.  J. Pilat- Moesker, Oudedijksterweg 1 verblijft momenteel op de revalidatieafdeling van Maartenshof, ka-
mer 413. Adres: Schaaksport 100 9728 PG Groningen. 
  

 
Tuingraf in Jeruzalem 
 
 
De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 
 

 

 
 
 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar 

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 



 

 

  
 
 

ORDE VAN DIENST 18 APRIL 2021 
 
 
Orgelspel: "Gelobet seist du, Jesu Christ (I)" van Gottfried August Homilius (1714-1785) 
 
Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst. 
 
Lied van de intocht: Lied 33 : 1 
 
Bemoediging en groet: 
U hebt, o God  
door de vernedering van uw Zoon  
de gevallen wereld opgericht. 
Geef ons, die op u vertrouwen,  
blijdschap die stand houdt. 
Want u hebt ons uit de dood opgewekt. 
Niets en niemand kan ons dit geluk ontnemen. 
 Moment van stilte 
Vg. God is met u 
Gem. Ook met u is God. 
 
Kyriegebed 
 
Glorielied: Lied 33 : 2 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord 
 
Lezen 1 Korinthe 15 : 1 – 11 ( Naardense bijbel) 
Ik acht bij u bekend, broeders-en-zusters, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat ge ook hebt aangenomen, 
waarin ge ook stáát, waardoor ge ook behouden wordt als ge aan het woord dat ik u hebt verkondigd vasthoudt; 
ge zijt toch niet voor niets tot geloof gekomen!Want ik heb aan u allereerst doorgegeven wat ik zelf ook heb 
mogen aannemen: dat de Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, dat hij is 
begraven, dat hij ten derden dage is opgewekt, en dat hij is gezien door Kefas, daarna door de Twaalf; 
vervolgens is hij gezien door de vijfhonderd broeders-en-zusters eenmalig. Van wie de meesten tot nu toe er nog 
zijn, maar sommigen zijn ontslapen.Vervolgens is hij gezien door Jakobus, daarna door alle apostelen; het 
allerlaatste is hij, als door een ontijdig-geborene, ook door mij gezien. Want ik ben de minste van de apostelen 
en ben het niet waard een apostel genoemd te worden, doordat ik Gods gemeente heb vervolgd; maar door 
Gods genade ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet voor niets geweest, nee, overvloediger dan zij 
allen heb ik gezwoegd: niet ik zelf maar de genade Gods die met mij is. Maar of ik het nu ben of zij, zó prediken 
wij en zó zijt gij gaan geloven. 
 
Zingen: Lied 650 : 1 , 2 , 3 , 4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel: "Gelobet seist du, Jesu Christ (II)" van Gottfried August Homilius (1714-1785) 
 
Gebeden, na een moment van stilte afgesloten met Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Slotlied:Lied 655 : 1 , 4 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel: "Capriccio in D dur" Georg Böhm (1661-1733) 
 


