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ORDE VAN DIENST

OM TE BEGINNEN
Muziek Wer nur den lieben Gott lässt walten (lied 653) - G. Böhm
(1661-1733)
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart
voorbereiden op de dienst.
Welkom – door de ouderling van dienst (o)
(We gaan staan)
Aanvangslied LB 73; 1 en 10 ‘Ja, God is goed voor Israël’
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 Jezus Christus
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.
Zingen LB 967; 1, 5, 6 en 7 ‘Zonne der gerechtigheid’
Groet - door de voorganger
v: De vrede van de Heer is met u!
a: Zijn vrede is ook met u.
v: Wenst elkaar de vrede.
(We gaan zitten)
Kyriëgebed, afgesloten met gezongen ‘Kyrië eleison’ LB 301c

Zingen Glorialied LB 654; 1 en 6 ‘Zing nu de Heer, stem allen in’
RONDOM HET WOORD
Gebed om Licht
Schriftlezingen door de lector
Schriftlezing Maleachi 3: 13 – 18
Zingen LB 653; 1 en 5 ‘U kennen, uit en tot U leven’
Evangelielezing Lucas 6: 27-38
Zingen LB 653: 7 `O Christus, ons van God gegeven’
Woorden bij het WOORD

Orgelspel Air - S. Wesley (1766-1837)
Zingen LB 537 ´Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’
GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst
- Kerk en diaconie
- Leprastichting
Al ruim 50 jaar zet de Leprastichting zich met hart en ziel in voor de
strijd tegen lepra. En niet voor niets, want de inzet is effectief
gebleken. Dankzij vroegtijdige opsporing, behandeling en genezing.
Dankzij preventieve behandelingen van naaste contacten waarmee
de Leprastichting bij hen lepra met maar liefst 60% kan voorkomen.
Dankzij voorlichting en training van gezondheidswerkers om lepra
tijdig te herkennen en discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.
Beide collectes bevelen wij van harte aan.

Gebeden
Dankgebed
voorbeden
stil gebed
‘Onze Vader’
GEZEGEND VERDER
(We gaan staan)
Zingen slotlied LB 838; 1, 2 en 4 ‘O grote God die liefde zijt’
Zending en Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x)
Muziek Praeludium et Fuga G-Dur (BWV 541) - J.S. Bach (1685-1750)

