Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 6 oktober 2019

Orgel

Improvisatie Psalm 119 a

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

10.00 uur
Introitus

Psalm 119 a

Bemoediging

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

Drempelgebed

Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,
blijft dit huis leeg,
en als Gij zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer Gijzelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.

Israëlzondag

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

Breng ons dan
tot waar Gij zijt
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker
waarmee wij U bedekken.
Maak dan uw stem hoorbaar;
ons lied waarachtig
en ons gebed bezield.
Amen

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

ds. Gé Speelman, Breukelen
Margreeth van Ingen
Hans Hendriks
Diederik Bos
Harry Oussoren

de gemeente gaat zitten

Zingen
Smeekgebed
2

Psalm 37: 1, 8, 9

Kyrie en Gloria

299 e

Dienst van de Schriften

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Schriftlezing
Zingen

Gebed van de zondag
Wij wonen op aarde
én, naar wij vertrouwen,
ook onder de hoede van de hemel.
Maar zo snel maakt tegenwind ons moedeloos,
een stuurloos schip zonder haven, zonder doel.
En hoe donker kan de nacht lijken,
waarin wij aan onszelf zijn overgelaten
en de hemel gesloten is.
Laat het ons niet ontbreken aan de nabijheid
van uw Zoon
die ons met goede moed is voorgegaan,
zich niet door angst liet leiden maar door
louter liefde.

1 Kor 10: 1-13

f
k k k k k k
a f 44 k k
Pau - lus wil ons
ad - vi - se - ren,
f k k k k
k k k k
f
a
want wij zijn om raad ver - le - gen.
ff k k k k
k k k k
a
Pau - lus wil Gods
wil ons le - ren,
f3 j k j
f
k j k j k
a 4
dan gaan

Schriftlezing
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Lukas 17: 1-10

Acclamatie

Gesprek met de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel

Improvisatie Lied 319

Zingen

Lied 319

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,

Stil gebed en Onze Vader
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wij bid-den U, ver -hoor ons.

Collecten

1. Kerk enIsraël

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Orgel

Fantasia in A

J.P. Sweelinck

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

de gemeente gaat staan
Slotlied

Lied 362

Zending en zegen

Orgelspel

- Vanmiddag om 15.00 uur geeft Jan Pieter Karman hier een orgelconcert
- Volgende week zondag staan de ZWO-kommissie en de Wereldwinkel hier
ter gelegenheid van de Wereldvoedseldag met een Fairtrade-verkooptafel.
Er is daar van alles te koop, maar u kunt alleen kontant afrekenen.
Kom! Koop!
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