Orgel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst
Zondag 24 november 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
J.W. Schulte Nordholt

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

Introïtus

Lied 711d + Lied 98

Bemoediging

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

Drempelgebed
v.
g.
v.
Zingen
v.
g.
v.
Kyrie en Gloria

God, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.
Lied 775

Laten wij de Eeuwige aanroepen om ontferming over de
nood van de wereld en laten wij zijn naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
Zo bidden wij zingend:
Liedboek 299 e I: Voorzang II: Allen
Het Gloria zingen wij staande

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

Ds. W Smit. Woudenberg
Corinth van Schaik
Jenny Wiersema
Diederik Bos
Dick van der Wielen

de gemeente gaat zitten

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
2

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

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. Pastoraat

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven
“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen

Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Maleachi 3: 19 - 24

Zingen

Lied 46

Schriftlezing

Lukas 21: 5 - 19

Slotlied

de gemeente gaat staan

Zending en zegen

Acclamatie

Orgel

Mededelingen:
- “Rondom Bach” concert van HKU-studenten vanmiddag om 15.00
uur .
- Vanavond om 19.00 uur is er Taizé-viering
- Na de dienst graag uw handtekening zetten voor Amnesty
International

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen

447

Lied 462
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