Orde van dienst
Zondag 16 oktober 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
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J. Wiersema, M. Vedder
Arjan Veen
Ingrid Schriever

Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
Intochtslied

Lied 280, 1, 2, 3 en 4

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt
wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
Zie ons aan zoals wij zijn:
vol van onszelf,
met de last van het verleden
op onze schouders.
… gebedsstilte …
Vergeef ons, Heer,
maak ons tot uw mensen,
vol van genade.
Open ons naar U
en naar elkaar,
naar uw toekomst.
Amen
Zingen
Smeekgebed
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Lied 280, 5 en 6

de gemeente gaat zitten

Kyrie en Gloria Liedboek 299 e het Gloria zingen wij staande

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

Psalm 113

Zingen

Lied 275 - Heer, onze Heer……

Schriftlezing

Genesis 32, 22-31 (NBG 1951)

Acclamatie

Uitleg en Verkondiging
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Orgelspel
Zingen

Lied 885 - Groot is uw trouw

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Kerk en Israël

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

de gemeente gaat staan
Slotlied

Lied 416 - Ga met God

Zending en zegen

Orgel

De in Kerknieuws en het Jaarboekje aangekondigde instudering van Taizéliederen,
woensdag a.s., gaat in verband met de herfstvakantie niet door.
Na de dienst op zondag 23 oktober praat voorzitter Peter van Leerdam ons tijdens
de koffie in het Bonifatiushuis opnieuw bij over het diakonale projekt Light in the
Bush. Iedereen is hier van harte welkom.
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