Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 30 juni 2019.

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

10.00 uur

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,
waar wij met eerbied en ontzag
zijn heiligheid begroeten,
de eerste dag

Introitus

Lied 283: 1, 2, 3 en 5 `In de veelheid van geluiden’

Bemoediging

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

Drempelgebed

Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
...
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.

J.W. Schulte Nordholt

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

Kand. Thomas Kraan. Utrecht.
Corinth van Schaik
Marianne Vedder
Pieter Kaars
Julia Addink.

Zingen

de gemeente gaat zitten

Psalm 84: 1, 5 en 6 `Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Lied 299 e I: Gemeentehelft links, II: Rechterhelft

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
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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 686: 1, 2 en 3 `De Geest des Heren heeft’

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

1. Kindertehuis in Sukabumi

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

Inleiding

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

Schriftlezing

Prediker 11: 1- 5

Zingen

Psalm 104: 7, 8, en 10 (Organist speelt melodie 1x voor)
´O Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn’

Slotlied

Johannes 3: 1-16

Zending en zegenbede

Schriftlezing

2. Kerk

de gemeente gaat staan

Acclamatie

Orgel
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910: 1, 2, 3 en 4 `Soms groet een licht van vreugde’

