ORDE VAN DIENST – 25 februari 2018
2e zondag van de 40 dagentijd
Reminiscere (= ‘Gedenk’, naar psalm 25:6, Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen)
Thema: uitzicht…
Voorganger: ds. Arrie van Nierop
Ouderling: Teun Jan Tabak
Diaken:
Hans Kattouw
Collectant: Akkie Rijs
Organist:
Aad Zandbergen
Geluid:
Peter Bosch
Beamer:
André Meegdes
Koster:
Brugt Postma en Hein Lankhorst
Welkom en mededelingen ( door ouderling van dienst )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan
Intochtslied lied 25: 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: Heer, laat mij zien hoe ik moet leven,
wijs mij de goede weg.
Leer me om trouw te zijn aan U,
zeg me wat ik moet doen.
Want U bent mijn God,
U bent mijn redder.
Ik hoop op uw hulp,
elke dag weer.
g: Amen
Zingen lied 25: 3
Gemeente gaat zitten
Zingen bij wijze van inleiding op het gebed voor de nood van de wereld, lied 561: 1, 2 en 3
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen lied 561: 4 en 5
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest:
Opstap met de kinderen naar het project
• zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’

Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.
•

de kinderen gaan naar de
kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9b – 13
Marcus 9: 2 – 10
Zingen: lied 543: 1 en 3
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Tussentijds 149: 1, 2 en 10 (melodie lied 213, ‘Morgenglans der eeuwigheid’)
Op de berg van het verbond
daalt een vuur, een licht van boven
uit de open hemelmond
en een wolk ervoor geschoven;
en het volk erom geschaard
staat en staart.
Want het licht der eeuwigheid
is voor ons gezicht verborgen:
Gij in uw barmhartigheid
geeft ons daglicht elke morgen
en wij leven op gezag
dag aan dag.
Als het eenmaal Pasen is,
heeft de aarde Hem voor ogen
die de eerst_en laatste is
en zij looft Hem opgetogen,
want de uittocht is volbracht
uit de nacht.
GAVEN EN GEBEDEN
Afscheid van mw. Wil Leenstra
Zingen lied 416: 1
Gebeden, uitlopend op stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling der gaven:

1ste collecte: voor het project Schuldhulpmaatje van kerk in Actie
2de collecte: voor de Kerk

Slotlied: lied 834
ZENDING EN ZEGEN
Zegen beantwoord met gezongen “amen”
Uitgangscollecte: Instandhouding van de eredienst.
Denkt u aan de bloemengroet bij de uitgang?

