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Ga je mee?
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voorganger: Dirk Gudde (r.k. pastoraal werker)
organist:
Jan Berghuis
lector:
Sanne Roest

OM TE BEGINNEN
Welkom
v. Wij staan op en worden stil voor God
Groet:
v. De Heer (Eeuwige) is met u
a. ook met u zal God zijn
Bemoediging:
v. Onze Hulp is de Naam van de Heer (Eeuwige)
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. en het werk van Zijn hand niet loslaat
Drempelgebed:
v. Liefdevolle God,
U roept ons om u te volgen
Op de weg die u ons wijst
k: Maar het is soms makkelijker om te blijven waar we zijn
of om niets te doen
v: Help ons dan,
om op weg te gaan, om het goede te doen
voor de mensen om ons heen
om nieuwe stappen te zetten
ook als we dat spannend vinden
k: Laat ons voelen dat u bij ons wilt zijn
dat u ons steunt en helpt
als wij u willen volgen
nu, dit uur, en in ons hele leven.
Allen: Amen
Aanvangslied: lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
(waarna wij gaan zitten)
Kyrie & Gloria: lied 299 e
(Kyrië met voorzang en allen; Gloria allen samen)

DE SCHRIFT
Gesprek met de kinderen
Zingen:

Lezing: 1 Kon 19, 19-21
Zingen: Psalm 16 ‘Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God’
Lezing: Lukas 9, 51-62
Acclamatie: lied 334 ‘Het woord dat ik jou geef’ (Drie maal)
Uitleg en verkondiging

HET ANTWOORD

Muziek
Zingen: lied 16 b ‘Behoed mij God’(enkele keren herhaald)
De gebeden
dankgebed, voorbede, stil gebed, het gebed dat Jezus ons leerde
Mededelingen
Inzameling van de gaven
1. Diaconie
2. Kerkenwerk

ALS WE WEER OP WEG GAAN
Slotlied: lied 825 ‘De wereld is van Hem vervuld’: 1,3,4. (staande)
Zegen
Gesproken zegenbede door de voorganger.
Zending: lied 810 ‘Ga tot de einden der aarde’. 1 Voorganger, 2 Allen
A:

