Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 17 november 2019

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

10.00 uur

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat, door zo te leven,
hier uw rijk begint.

Introitus

Psalm 18: 1, 9

Bemoediging

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

Drempelgebed

Lied 422:3

Kleur: groen
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Lector:

ds. Bert Aalbers, Maarssen
Andries van Gijn
Wim van Voskuilen
Diederik Bos
Andries van Gijn

de gemeente gaat zitten
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Zingen

Lied 213: 1, 2, 3

Maar als iemand God liefheeft,
is hij door Hem gekend.
Wat dus het eten van afgodenoffers betreft:
wij weten dat een afgod niets is in de wereld
en dat er geen andere God is dan Eén.

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

299 e I: linkerhelft gemeente II: rechterhelft

Dienst van de Schriften
Groet

1 Korinte 8:1-4

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Orgelspel
Zingen

Gebed voor de opening van het Woord

Lied 974

Dienst van Gebeden en Gaven

Gesprek en lied met de kinderen (die daarna naar de nevendienst gaan)

Diakonale en pastorale mededelingen

Onze wegen scheiden voor even,
wij gaan op in een zij en wij.
Maar één is de weg ten leven,
één Paaslicht schijnt allen bij.
Met dit licht op je pad, deze lamp voor je voet,
heb je zicht, zie je goed hoe je lopen moet,
met dit licht op je pad, deze lamp voor je voet
zie je goed hoe je wand’len moet.

Inleidend lied

Psalm 139: 1

Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Paulus van Tarsen, kerkcoach VI

Stil gebed en Onze Vader

Paulusliedje

Afsluitend lied

Psalm 139: 14

Collecten

1. Werk v.d. Diaconie
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tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
Slotlied

1 Korinte 8; en 10: 23-33

Zingen

Lied 1001

Uitleg en Verkondiging

Lied 418: 1, 2, 3

de gemeente gaat staan

Zending en zegen

dan gaan wij de goe - de we - gen.

Schriftlezing

2. Kerk

De achterkant van het gelijk

Zingen

En wat de afgodenoffers betreft:
wij weten dat wij allen kennis bezitten.
De kennis blaast op, maar de liefde bouwt op.
En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets
leren kennen zoals men behoort te kennen.

Lied 418: 4

Orgel
Om ca. 11.30 uur opening van de Paulusexpositie
Maandag 18 november om 20.00 uur lezing dr. E. Verhoef over Paulus en Filippi
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