ORDE VAN DIENST – zondag 4 maart
2018,
3e zondag van de 40 dagentijd
Oculi (= ‘ogen’, naar psalm 25:15, Ik houd
mijn oog gericht op de Heer)
Thema: De hartstocht voor uw huis zal
mij verteren
Voorganger: ds. Arrie van Nierop
Ouderling: Fred Gorter
Diaken:
Jacqueline Bosch
Collectant: Helena van Rijn
Organist:
Kees Brinkman
Geluid:
Dré Molenaars
Beamer:
Julian Borg
Koster:
Christine ten Hove en Jan
Hilgers
Welkom en mededelingen ( door
ouderling van dienst )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan
Intochtslied lied 25a: 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, houd ons in het oog
als wij onze eigen wegen gaan,
als wij verdiept zijn in onszelf,
ls wij tekort schieten in liefde voor U
en voor elkaar,
als wij niet beantwoorden aan uw
beeld.
g: God, verlies ons nooit uit het oog.
Amen.
Zingen lied 25a: 2
Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld,
gezongen met de woorden van
Tussentijds 16
allen: 1, 5, 10
vrouwen: 2 en 6
mannen: 3 en 7

Vrouwen
2.Laat ons bidden voor het kind
dat zijn leven pas begint;
voor de kind'ren aller landen
van wie God de namen weet,
dat hun toekomst niet zal stranden
op de klip die oorlog heet.
Mannen
3.Voor de zieke man of vrouw
die verlangt naar onze trouw;
voor wie eenzaam is gebleven
of wie eenzaam is gemaakt,
dat zij met de kus des vredes
heden worden aangeraakt.
Allen:
5.Voor wie doodsangst overmant,
dat zij vallen in Uw hand.
Laat een engel hen geleiden
uit het duister naar het licht;
toon hen als voorgoed bevrijden
uw genadig aangezicht.
Vrouwen
6.Voor de zwakken die ontdaan
macht'loos door de wereld gaan;
voor de doven en de blinden,
voor de mensen zonder stem,
dat zij eigen wegen vinden
naar het nieuw Jeruzalem.
Mannen
7.Voor wie angstig en beducht
voor zijn leven is gevlucht,
en een vreemdeling moet wezen,
tegen haat en nijd bestand,
dat het heimwee zal genezen
naar zijn lief geboorteland.
Allen
10.Here, sluit Uw oren niet
voor dit kleine mensenlied.
Gij kent al die duizendtallen
die het zingen wordt belet.
Heer, erbarm U over allen.
Heer, verhoor ons smeekgebed
DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de Heilige
Geest:

Verkondiging

Opstap met de kinderen naar het project
zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’

Orgelspel
Zingen: lied 825:2,3 en 8
GAVEN EN GEBEDEN
Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

Gebeden, uitlopend op stil gebed en
gezamenlijk gebeden Onze Vader

de kinderen gaan naar de
kindernevendienst

Inzameling der gaven:
1ste collecte: voor het opleiden van vrouwen
in West-Papoea.
2de collecte: voor de Kerk

Schriftlezing: psalm 84: 1 - 5

ZENDING EN ZEGEN

Zingen: psalm 84: 3 en 4

Slotlied: lied 538: 1 en 4

Schriftlezing: Johannes 2: 13 – 22

Zegen beantwoord met gezongen “amen”

Zingen: psalm 84: 5 en 6
Uitgangscollecte: Instandhouding van de
eredienst.
Denkt u aan de bloemengroet bij de
uitgang?

