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Welkom en mededelingen ( door ouderling van dienst )

DIENST VAN HET WOORD

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Gebed om verlichting met de heilige Geest:

Gemeente gaat staan
Intochtslied psalm 18: 1
Moment voor persoonlijk gebed in stilte
v: De Heer zij met u
g: ook met u zij de Heer
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Barmhartige God,
U die omziet naar mensen
en zoekt wat verloren is geraakt,
U die bevrijdt wie in duisternis gevangen zijn,
wij komen tot U en bidden:
g: zie ons aan zoals wij hier zijn met alles wat wij
meedragen aan mislukking en schuld.
v: Vergeef ons Heer
maak ons tot uw mensen, vol genade.
Open ons naar U,
naar elkaar en naar uw toekomst
g: Amen
Zingen psalm 18: 15
Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld,
de intenties lopen uit op
v: … daarom bidden wij zingend:
g:

Aandacht voor de kinderen
• kaarsenlied
• de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Marcus 1: 21 – 28
Zingen: bundel ‘Op de wijze van het lied’, lied 39
melodie: gezang 292, LvK (1973), Wegen
Gods,
hoe duister zijt
gij
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: lied 530
GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden, uitlopend op stil gebed
Collecte: 1ste collecte: voor het Hospice huis
2de collecte: voor de Kerk
Zingen: lied 389
op melodie van lied 670, Kom Schepper God,
o
heilige
Geest
DIENST VAN DE TAFEL
Zingen: lied 405: 4
Gebed : Onze Vader
Vredewens

Gloria
Delen van brood en wijn, onder orgelspel
Dankgebed
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 422
Zegen beantwoord met gezongen “amen”

