Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst
zondag 10 november, 10.00 uur

Stilte
Orgel

Inventio in D

J.S. Bach

de gemeente gaat staan
tijdens de Introitus worden de kaarsen aangestoken

Introitus

Psalm 85: 1, 3, 4

Bemoediging

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

Drempelgebed

Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord,
hoor Gij ons aan.
Uw naam is dat Gij mensen helpt,
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt,
maak alles nieuw,
en dat gij ons bij name kent,
leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd,
doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig.

Dienst van Schrift en Tafel

Gedachtenis van Willibrord

Kleur: groen
Voorganger: ds. Gé Speelman
Ouderlingen: Corinth van Schaik,
Gery de With
Diakenen: allen
Organist: Diederik Bos
Lector: Joukje van der Velde

de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria
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Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Evangelielezing

Lukas 19: 41-46

Acclamatie

Gebed van de zondag
Grote en goede God,
verstevig wat er in ons is
aan geloof, hoop en liefde,
zodat wij doen
wat Gij van ons wilt,
niet halfhartig of plichtmatig,
maar met volle overgave.
Dan zullen wij gaandeweg ervaren
hoe veelbelovend dat is.
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Uitleg en Verkondiging
Orgel

Inventio in F

J.S. Bach

Geloofsbelijdenis Lied 343

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

De Maaltijd van de Heer
Diaconale en pastorale mededelingen
Voorbede

Na iedere intentie: …... zo bidden wij 368 j

Nodiging

De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie op hem vertrouwen en hem liefhebben;
Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig
met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen
en brood en beker uit zijn hand te ontvangen.

Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede

Collecten

1. Dorcas

2. Kerk
de kinderen komen terug uit de nevendienst

Dienst van de schriften
Schriftlezing

Jesaja 1: 16-26

Zingen

Lied 176

Orgel

Inventio in A

Gebed over de gaven
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J.S. Bach

Tafelgebed

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Hef uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.

Delen van brood en wijn
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap

Orgel
Gebed na de Maaltijd

(…..)

Heilig

Acclamatie

na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

onze stem te laten horen
tegen al wat u kleineert
en bescheiden mee te zingen
met het grote lied
dat voor en na gezongen is:
405
(…..)
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
407 b
(…..)
nu en alle dagen tot op de dag
dat alles nieuw zal zijn,
door Jezus Christus onze Heer.

Slotlied
Zending en zegen

Orgelspel

Onze Vader
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods
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Lied 743

Mededelingen
- Vanmiddag om 15.00 uur
Concert Trio Tangata, Zuid-Amerikaanse ritmes
toegang 10 euro, kinderen gratis
- Woensdag 13 november om 20.00 uur
Lezen in de Koran met ds. Gé Speelman
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