Orgelspel

Voorbereiding
Zondag van de Voleinding
kleur: groen
26 november 2017
10.00 uur

Welkom
Stilte
Orgelspel
Aansteken van de kaarsen

de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Intochtslied

Lied 213, vers 1 t/m 5

Groet en bemoediging
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed

Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben
in gedachten, woorden en werken,
in het kwade dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.

... gebedsstilte …

ds. Hans Uytenbogaardt, Utrecht.
E. Leijen, D.E.E. Figee
R. v. Wageningen, W. van Voskuilen
Pieter Kaars
J. Boonacker

Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.
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De barmhartige God zij ons genadig,
vergeve onze zonden
en geleide ons tot het eeuwige leven..
Amen
de gemeente blijft staan
Kyriegebed

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld,
voor ….
Zo roepen wij en prijzen wij de Naam van de Eeuwige,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde:

Kyrie en Gloria

299 e I = voorzang, II = allen

Dienst van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

Gebed van de zondag
De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
… gebedsstilte …
Grote en genadige God,
alles wat bestaat
wilt Gij onder één hoofd brengen
in Jezus, de mens naar uw hart.
Laat de dag komen
dat heel de schepping
bevrijd en bijeengebracht
door de kracht van zijn liefde,
zonder ophouden U de lof toezingt.
Door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen
de gemeente gaat zitten

Lezing uit de profeten Daniël 12,1-4
Antwoordpsalm

Psalm 97, vers 1, 3, 5 en 6

Lezing uit de brieven 1 Tessalonicenzen 5,1-11
Hallelujalied ter begroeting van het evangelie
Lied 767, vers 1, 2, 3
Lezing uit het evangelie Matteüs 24,14-35
Acclamatie

3

4

Slotlied

Lied 871, vers 1 t/m 4

Zending en zegen

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zondagslied

Orgelspel
Lied 760, vers 1 t/m 6

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. Plaatselijk Gemeentewerk

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
Gebed over de gaven
Eeuwige, onze God,
laat de gaven waarmee wij tot U komen
een teken zijn van onze dankbaarheid
en meewerken ten goede
aan de voltooiing van uw koninkrijk.
Door Christus, onze Heer.
Amen

Voor of na de dienst kunt u Tekenen voor Amnesty
Na de dienst
Opening van de nieuwe expositie; werk van Busse Weidema
Hedenmiddag om 15.00 uur
‘De Nieuwe Liefde’, met Huub Oosterhuis

de gemeente gaat staan
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Hedenavond om 19.00 uur
Taizéviering
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