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Orde van dienst

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

Zondag 23 juni 2019.
10.00 uur

Introïtus

Psalm 2: 1, 2

Bemoediging

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

Drempelgebed

Onderricht mij in uw woorden,
schenk mij leven op uw wegen.
Laat uw woorden in ons branden
als een vuur voor hart en handen.
Dat uw goedheid mij mag vinden;
dat uw heil mijn toekomst wordt
en uw woord mijn weerwoord is
waar het leven wordt weersproken.
Laat uw woorden in ons branden
als een vuur voor hard en handen.
Blijf gedenken wie wij zijn.
Gij, mijn hoop waar nog de nacht duurt;
Gij, mijn troost waar ik verdwaald ben.
Met uw woord schenkt Gij het leven.
Laat uw woorden in ons branden
als een vuur voor harten en handen.
Amen.

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

Kleur: Groen.
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Lector:

Kd. Angeliek Knol, Amsterdam
Erik Leyen
Jenny Wiersema
Diederik Bos
Jan Boonacker

Prelude in D, J. S. Bach

Zingen

Psalm 2: 4

de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria
2

Liedboek 299e, I: gemeentehelft links II: rechterhelft

Groet

Acclamatie

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)

Uitleg en Verkondiging
Orgel

Improvisatie Lied 1013

Zingen

Lied 1013

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

Dienst van de Schriften

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven

Inleiding op het te lezen Bijbelgedeelte
Schriftlezing

Openbaringen van Johannes 12: 1-12

Zingen

Lied 662: 1, 2

Schriftlezing

Openbaringen van Johannes 12: 13-18

Zingen

Lied 662: 3

Epistellezing

Filippenzen 4: 4-9

1. Kerk in Actie: Werelddiakonaat 2. Kerk

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

Slotlied
Zending en zegen

Orgel
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de gemeente gaat staan

