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6e na Epifanie

Stilte
Orgel

Fuga 2 uit Kunst der Fuge

J.S. Bach

de gemeente gaat staan
tijdens de introïtus worden de kaarsen aangestoken

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder

Introïtus

Psalm 18: 1, 9 en 15

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed

Niet om te oordelen
zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.

Psalm 18:2b-3a

Kleur: Groen

Voorganger: ds. Harold Schorren &
Niels Karsemeijer
Ouderlingen: G. de With, M. van Ingen
Diakenen: M. Vedder
Organist: Diederik Bos
Lector: C. Jobse

--- gebedsstilte --Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen.
Zingen

Lied 221
de gemeente gaat zitten
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Smeekgebed
Kyrie en Gloria

…. zo bidden wij en zingen:
299 e
I = voorganger, II = allen

Groet

Acclamatie
(het Gloria zingen we staande)

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Preek-gesprek

Gebed van de zondag

Orgel

Aandacht voor de kinderen (die onder het lied naar de nevendienst gaan)

Zingen

Invention 8

J.S. Bach

Lied 836

Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: …... zo bidden wij (368c)

Stil gebed en Onze Vader
Collecten:

1. Kerk in Actie: Noodhulp o.a. Ethiopié 2. Kerk
tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche

Gebed over de gaven
Slotlied

De heilige Schrift
Profetenlezing

Jeremia 17:5-10

Antwoordpsalm

Psalm 1: 1 en 2

Evangelielezing

Lucas 6:17-26

Zending en zegen

Orgelspel
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Lied 974

de gemeente gaat staan

