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Dienst van de voorbereiding
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
hier zijn wij, bij U.
K.:
En wij vragen U
wees ook bij ons.
V.:
Help ons
als wij verdrietig zijn,
K.:
Geef ons een goede dienst,
V.:
met U en met elkaar!
Allen: Amen.
Psalm 8:1, 2 en 3

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed
Glorialied 217: 1, 3 en 5
Gesprek met de kinderen, we zingen ‘Laat de kind’ren tot mij
komen’
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2.
Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Psalm 119:1-8
Lied 912: 1, 2, 5 en 6
Schriftlezing uit Marcus 9:30-37
Lied 991:1, 2, 4, 7 en 8
Overweging
Orgelspel
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Dienst van het antwoord
Gedachtenis, na een korte stilte zingen we lied 961

Lied 1001
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het vredeswerk van
Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in
Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en
solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te
leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede.
Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die
groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In
Nederland is er steun voor ‘De Vrolijkheid’, die in AZC’s met
ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie
tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het
programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de
oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor
emoties te verwerken. Uw steun via de collecte maakt al deze
activiteiten mogelijk.
De tweede collecte ondersteunt de activiteiten van de Raad van
Samenwerkende Kerken in Voorschoten.
Slotlied 838:1, 2 en 3
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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