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ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
Muziek
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart
voorbereiden op de dienst
Welkom – door de ouderling van dienst
We gaan staan
Intredelied ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ (LB 215: 1, 3 en 4)
Bemoediging
o: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en niet loslaat het werk van zijn handen.
Gebed van toenadering besloten met
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.
Psalm ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’ (LB 92: 1 en 3)
Groet – door de voorganger (v)
v: De vrede van de Heer is met u.
a: Zijn vrede is ook met u.
v: Wenst elkaar de vrede
We gaan zitten

Kyriegebed evt. met een gezongen Kyrie ‘Heer onze God’ (LB 376e)
Lied ‘Here Jezus, om uw Woord’ (LB 314: 1 en 2)

RONDOM HET WOORD
Gebed tot de Geest
Lezingen uit de heilige Schrift – door de lector
Schriftlezing 1: 1 Koningen 19: 3 – 12
Psalm “U loof ik, Heer, met hart en ziel” (LB 138: 1 en 4)
Schriftlezing 2: Kolossenzen 1: 3 - 14
Lied “Wie zich door God alleen laat leiden” (LB 905: 1 en 3)
Woorden bij het WOORD
Orgelspel
Lied “Groot is Uw trouw, o Heer” (LB 885: 1 en 2)

GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed,
Besloten met het Onze Vader (eventueel gezongen)
Diaconale mededeling – door de diaken
-

Kerk en diaconie
Artsen zonder grenzen

Hulpverleners van Artsen zonder Grenzen zetten zich elke dag
keihard in om wereldwijd medische zorg te geven aan mensen die dit
het hardst nodig hebben. Artsen zonder Grenzen geeft deze hulp
onafhankelijk van politieke, religieuze en economische belangen.
Zij kunnen dit werk alleen doen dan zij steun van mensen zoals u, geef
daarom gul deze dag.

GEZEGEND VERDER
We zingen (staande) het Slotlied “Nu wij uiteengaan vragen wij
God” (LB 423)
Zegen en zegenbede eindigend op “geve ons vrede”, beantwoord
met Lied 431c
Orgelspel na de dienst

De bloemengroet gaat naar
Mevr. Kloosterboer, Schoolstraat 17

