Orde van dienst

Zondag 28 augustus 2016
10.00 uur

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,
waar wij met eerbied en ontzag
zijn heiligheid begroeten,
de eerste dag
J.W. Schulte Nordholt

Kleur: Groen

Voorganger: Ds. P.M.W. van der Schans uit
IJsselstein
Ouderlingen: E. Querido, C. Vervat
Diakenen: J. Boonacker, J. van der Velde
Organist: Diederik Bos
Lector: J. Boonacker

Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte

Orgel

Preludium in G, BWV 535 J.S. Bach

Intochtslied

Psalm 139: 1 en 14

Aansteken van de kaarsen
Bemoediging
Drempelgebed

Zingen

Smeekgebed

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V.: Bron van kracht, van al wat goed is,
plant in ons hart de liefde voor uw Naam,
geef voeding aan ons groeiend geloof
en waak zorgvuldig over de vruchten van uw Geest.
God die van mensen houdt,
A.: wil ons helpen ons leven opnieuw te bezien
in het licht van uw heil,
leer ons te onderscheiden wat wezenlijk is en wat niet,
maak ons bescheiden en maak ons vrijmoedig,
geef ons het hart om van mensen te houden,
van anderen zo goed als van onszelf.
Amen.
de gemeente gaat zitten
Psalm 113:1 en 2

Kyrie en Gloria Liedboek 299 e

Het Gloria zingen wij staande
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de gemeente gaat staan

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Gesprek met de kinderen

Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

Schriftlezing

Deuteronomium 24:17-22

Schriftlezing

Lucas 14:1.7-14

Zingen

Acclamatie

Lied 1001
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Uitleg en Verkondiging
Orgel

Zingen:

Allegretto uit Sonate 4, F. Mendelssohn
Lied 990

Dienst van Gebeden en Gaven

Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Diakonieprojekt: Light in the bush

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven
“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen

Slotlied

Lied 146 C: 2, 6 en 7

Orgel

Fuga in C, J.S. Bach

Zending en zegen

Voor of na de dienst kunt u tekenen voor Amnesty
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de gemeente gaat staan
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