Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst

Orgelspel

Zondag 13 oktober 2019
10.00 uur

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

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

Introïtus

Psalm 19: 1

Bemoediging

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

Drempelgebed

Dag en nacht vertellen het verhaal van God,
die ons leven draagt in dit dagelijkse ritme
waarin de schepping ademt
en wij mensen leven.
Vertel ons, God, uw verhaal
en laat dit ook het verhaal van óns leven mogen zijn.
Amen

Zingen

Psalm 19: 5

J.W. Schulte Nordholt

de gemeente gaat zitten

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

ds. Evert van der Veen, Oldemarkt
Ingrid Baas
Wim van Voskuilen
Pieter Kaars
Willy van Drie

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

299 e I: gemeentehelft links II: rechterhelft
Het Gloria zingen wij staande

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
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Gesprek met de kinderen

Uitleg en Verkondiging: ‘Een menselijk verhaal’

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

Orgelspel
Zingen

Lied 981: 1, 2 en 5

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

1. Kerk in Actie: Werelddiakonaat

2. Kerk

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

Gebed over de gaven

Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Ruth 1: 1 - 7, 14 - 20, Ruth 2: 11 - 13

Zingen

Lied 787: 1, 2, 3 en 4

Schriftlezing

Ruth 3: 1 - 4, Ruth 4: 13 - 15

Zingen

Lied 973: 1, 2, 3 en 4

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

Slotlied

Lied 275: 1, 2, 3 en 5

Zending en zegen

Acclamatie
Orgelspel

In het kader van Wereldvoedseldag heeft ZWO i.s.m. de Wereldwinkel vandaag een verkooptafel staan. Na de dienst kunt u hier evt. iets kopen.
Betaling uitsluitend à contant!
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