ORDE VAN DIENST 4 februari 2018
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Collectant:
Organist:
Geluid:
Beamer:
Koster:

ds. Wessel Westerveld uit Haarlem
Froukje Veltkamp
Jacqueline Bosch
Teun van der Lugt
Aad Zandbergen
Geert Tibboel
Julian Borg
Coby en Dries van Duinen

Welkom en mededelingen
Gemeente gaat staan
Intochtslied 111: 1 en 2
Votum en groet
vg. : De EEUWIGE zij met u.
gem.: Ook met u zij de EEUWIGE.
vg. : Onze hulp is de naam van de EEUWIGE,
IK ZAL ER ZIJN,
gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. : die trouw houdt tot in eeuwigheid
gem.: en niet laat varen het werk van zijn
handen. Amen

En vanaf dat uur is de vrouw gered.
Jezus komt het huis van de overste binnen,
en ziet de fluitspelers en de onrustige schare;
hij heeft gezegd: maakt ruimte,- want het meisje
is niet gestorven maar slaapt!
Ze hebben hem uitgelachen.
Maar wanneer de schare is uitgeworpen komt hij
binnen, grijpt haar hand en het meisje wordt
wakker.
De faam hiervan gaat uit naar heel die
landstreek.
Stilte
Overweging
Muziek

Lied 111:6
Gemeente gaat zitten
Gebed
Lied 978

Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader
lied 1006
Inzameling van gaven:
1ste en enige collecte: voor het Werelddiaconaat
Lied 909

Aandacht voor de kinderen
- kaarsenlied
- kindernevendienst
Inleiding
Schriftlezing: Mattheüs 9:18-26
(Naardense Bijbel)
Terwijl hij dat tot hen uitspreekt
zie, een overste, één, komt nabij, betuigt hem
hulde en zegt: mijn dochter is zojuist ten einde
gegaan!- maar kom, leg uw hand op haar en zij
zal leven!
Klaarwakker volgt Jezus hem, met zijn
leerlingen.
En zie, een vrouw die al twaalf jaren aan
bloedvloeiingen lijdt, komt van achteren tot hem
en pakt de zoom van zijn kleed vast.
Want, heeft ze bij zichzelf gezegd, als ik alleen
maar zijn kleed vastpak, zal ik worden gered!
Maar Jezus keert zich om, ziet haar en zegt:
vat moed, dochter!- je geloof heeft je gered!

Zegen, gemeente zingt: amen, amen, amen
Uitgangscollecte: Instandhouding van de
eredienst.
Denkt u aan de bloemengroet bij de uitgang?

