Acclamatie

Orde van dienst

Uitleg en Verkondiging

Zondag 20 november 2016
Orgelspel
Zingen

Andante
Chr. H. Rinck
Gezang 89 (oude liedboek).
(Zie inlegvel)

Dienst van Gebeden en Gaven

Zondag Voleinding.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar
lezen we traditiegetrouw over
‘de laatste dingen’,
het einde der tijden, de wederkomst.
We horen wat Paulus zegt over de schepping
‘die zucht en kreunt en in barensnood is’
en Jezus die spreekt van
‘het begin van de weeën’:
De geboorte van een nieuwe tijd!

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

10.00 uur

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
1. Haïti 2. Kerk
tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven

Collecten

“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen

de gemeente gaat staan
Slotlied
Lied 452
Zending en zegen

Orgel
4

Wachet auf, ruft uns die Stimme

J.G. Walther

Kleur: Wit
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

Ds. B. Aalbers Maarssen.
C. Jobse, C. Vervat
J. Wiersema, J. van de Velde
Inge Westra
J. van de Velde

Orgel

Aus tiefer Not schrei ich zu dir

G.F.Böhm

Glorialied:

Psalm 96.1,6,7

Voorbereiding

Dienst van de Schriften

Welkom

Groet

Het Gloria zingen wij staande

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Stilte
Gebed van de zondag
Orgel

Ach Gott und Herr

J.G. Walther
Gesprek met de kinderen

Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
Intochtslied

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

Psalm 130.3,4

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
V:
Onze hulp mogen we zoeken en vinden
in de Naam van onze God:
"Ik zal er zijn voor jou"
G:
Wij prijzen Zijn Naam
V:
Heer, wij zijn allen mensen
vervreemd van U en van elkaar,
verdiept in onszelf.
Omdat Gij ons roept
G:
komen wij,
V:
omdat Gij ons aanspreekt
G:
antwoorden wij
V:
omdat Gij ons blijft zoeken
G:
vragen wij U:
V:
neem ons in genade aan
G:
spreek tot ons het verlossende woord
V:
wijs ons opnieuw een weg, G:
door Jezus Christus, onze Heer, Amen.
de gemeente gaat zitten
Zingen

Epistellezing

Romeinen 8.14-29

Zingen

Lied 686.3

Evangelielezing Mattheus 24.3-14

Lied 213

Smeekgebed
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