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Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 26 januari 2020

Orgel

‘Niet door eigen kracht of macht zal hij [zij] slagen
– zegt de Heer van de hemelse machten –
maar met de hulp van mijn Geest.’

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

Introïtus

Psalm 139: 1 en 2

Bemoediging

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

Drempelgebed

Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
En zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt
Wie in duisternis gevangen zit,
Wij komen tot U
Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf
Met de last van het verleden op onze schouders
…
Vergeef ons, Heer, maak ons tot Uw mensen,
Vol van genade.
Open ons naar U en naar elkaar,
Naar uw toekomst.
Amen

Zingen

Psalm 139: 14

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

Ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen
Andries van Gijn
Hans Hendriks
Diederik Bos
Joukje van der Velde

J. Pz. Sweelinck

Aansteken van de kaarsen

10.00 uur

“Ester – een messiaans meisje”

Fantasie in D

Smeekgebed
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de gemeente gaat zitten

Kyrie en Gloria
gezongen

Liedboek 299 e

( I Voorzang, II Gemeente)

ja,

Dienst van de Schriften

Het Gloria zingen wij staande

Schriftlezing Ester 5: 1 – 8
Zingen

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Lied 801: 1 en 2

Schriftlezing Ester 5: 9 – 14
Zingen

Gebed van de zondag

Lied 801: 3 en 4

Schriftlezing Ester 6: 1 – 14

Gesprek met de kinderen

Zingen

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

Lied 801: 5, 6, en 7

Toen de derde dag was aangebroken …
Door de nacht van strijd en zorgen
Haman verliet het paleis die dag …
Door de nacht leidt ons ten leven
Die nacht kon de koning niet in slaap komen
Met een lied uit duizend monden

Schriftlezing Zacharia 4 : 6
‘Niet door eigen kracht of macht zal hij [zij] slagen
– zegt de Heer van de hemelse machten –
maar met de hulp van mijn Geest.’
Acclamatie

Uitleg en Verkondiging
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Orgelspel

Echo Fantasie in A

J. Pz. Sweelinck

Zingen

Lied 636: 1, 2 en 3

Liefde is licht, opnieuw geboren
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Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen

Mededelingen:

Dankgebed en voorbeden

Vanavond om 19.00 uur Taizé-viering

na iedere intentie: …... zo bidden wij

Zondag 2 februari 15.00 uur Bachconcert door Studenten van het Utrechts
Conservatorium
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Bloemengroep

2. Kerk

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

Allein Gott in der Hohe sei Ehr

J.Pz. Sweelinck

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

de gemeente gaat staan
Slotlied

763: 1, 3 en 4

Zij zullen de wereld bewonen

Zending en zegen

Orgel
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