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Dienst van de voorbereiding
Orgelspel: Toccata van Joh. Pachelbel.
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.:
Liefdevolle God
naar Psalm 18
Bij U kunnen wij schuilen
Bij U zijn wij veilig
k.:
Maar zo voelt het niet altijd
wij voelen ons soms zo alleen
verlaten door U en door elkaar
v.:
Daarom roepen wij U aan
met al onze vragen
met al onze vertwijfeling
k.:
Laat ons merken dat U er bent
dat U ons nooit in de steek laat
en dat wij altijd bij U terecht kunnen
Allen: Amen
Psalm 8: 1, 4 en 6

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed
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Glorialied 935
Gesprek met de kinderen
We zingen ‘Op zoek naar houvast’

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Genesis 4: 17-37, 47-49, 53-57
Lied 945
Overweging
Orgelspel Liedbewerking ‘Freu dich sehr, o meine Seele’ van S.
Karg-Elert.
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Dienst van het antwoord
Lied 356: 1 t/m 5
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen & Toelichting op het ZWO-doel
Collecte
De 1e collecte is voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat): Water
staat Bengalen aan de lippen
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met
zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen
op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende
overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en
wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond
onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen!
Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op
rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp
evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te
verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en
bieden direct noodhulp na overstromingen.
De 2e collecte wordt besteed aan de activiteiten van ‘Vorming en
Toerusting’.
Slotlied 657
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Orgelspel: Fuga van Joh. Ernst Bach
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