Orgel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst

Stilte

Zondag 23 september 2018.

Orgel

10.00 uur

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

Introitus
Wie een kind ontvangt, ontvangt God
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar al wat er leeft.

(Lied 992: 4)

Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector :

Ds. M.A. Verstoep. IJsselstein.
D.E.E. Figee; M. van Ingen
J. Boonacker; M. Vedder
Pieter Kaars
C. Bosch

Bemoediging

Lied 121: 1, 2, 3 en 4
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
Die ons geroepen hebt,
nog altijd ons zoekt,
ons aanziet en wil kennen:
Blijf naar ons vragen!
Als wij niet horen,
vluchten in zwijgen,
– noem onze naam,
noem ons uw geliefde:
Blijf naar ons vragen!
Zingen Lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5

Die aan ons vasthoudt,
ons leven ten goede:
Sta ons voor ogen!
Doe ons elkaar zien
zoals Gij ons ziet:
Sta ons voor ogen!
Die ons geroepen hebt:
Hoor ons gebed!
Amen
de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Liedboek 299 e (I=linker kerkhelft en II = rechterhelft)
Het Gloria zingen wij staande
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Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Uitleg en Verkondiging

Gesprek met de kinderen

Orgelspel

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

Zingen

Lied 992: 1, 2, 3 en 4

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij

a k

ks ks

kz

Heer, on-ze God,
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wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Werk van de Diakonie

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

Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Deuteronomium 13: 2-6

Zingen

Lied 139: 14

Schriftlezing

Marcus: 9: 30-37

Slotlied
Zending en zegen

Acclamatie
Orgel
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Lied 838: 1, 2 en 3

de gemeente gaat staan

