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Dienst van de voorbereiding
Orgelspel: Bewerking van het lied ‘Freu dich sehr, o meine Seele’
(melodie psalm 42) van J.G. Walther.
Welkom
Stilte

(allen gaan staan)

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed
V.:
Goede God,
Op de drempel van deze dienst
komen we bij U
A.:
Wij zijn gekomen uit de wereld
als mensen van die wereld
met alles wat ons aan die wereld bindt
aan verleidingen, aan zorgen,
aan hoop en verwachting.
V.:
Al het goede en kwade wat ons mensen eigen is
hebben wij meegenomen naar uw huis
om bij U op adem te komen
om bij U thuis te zijn
om U te eren.
A.:
Wees dan bij ons, vragen wij U,
doe ons hier thuiszijn
voed ons met uw Woord
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en geef ons met elkaar
een goed uur
Amen
Psalm 28: 1 en 5

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed
Glorialied 652
Gesprek met de kinderen, we zingen met elkaar ‘We gaan voor
even uit elkaar’

2.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt
verteld.

3.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit 1 Koningen 21:1-14
Lied 14:1, 3 en 5
Schriftlezing uit 1 Koningen 21:15-29
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Lied 1008
Overweging
Orgelspel: Moderto van G.W. Körner.
Dienst van het antwoord
Lied 320
Gedachtenis, na een moment van stilte zingen we lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
De opbrengst van de 1e collecte besteden we aan diaconale
plaatselijke hulp.
De 2e collecte is bestemd voor de kerkmuziek (cantorij en
organisten).
Slotlied 310
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Orgelspel: Driestemmige fuga van Carl Phil. Em. Bach
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