ORDE VAN DIENST – 26 augustus 2018
tiende zondag van de zomer
Thema: Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen (Filippenzen 4:5)
Voorganger: Ds. Arrie van Nierop

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan

6.Kom, want in jouw schoot wordt het heil gegeven hier is levend brood; hier in Bethlehem
klinkt Gods eigen stem: Hier begint het leven!
Schriftlezing: Filippenzen 4: 4 – 7

Intochtslied lied 221: 1

Zingen: lied 339a

Moment voor persoonlijk gebed in stilte

Verkondiging

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: Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
g: Amen

Orgelspel

Zingen lied 221: 3
Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld
Glorialied lied 146a: 1 en 3
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest:
Schriftlezing: Ruth 2: 2 – 13
Zingen: Zingende gezegend lied 10: 1,2,4 en 6
(op melodie van psalm 81)
1.Kom, bedroefde vrouw, waarom zou je huilen?
Kom maar, kom maar gauw, nu je onbekend
vreemde vogel bent, hier, hier kun je schuilen!

Zingen: lied 254
GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden, uitlopend op stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven: 1ste collecte: voor de Diaconie
2de collecte: voor de Kerk
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Zingende gezegend lied 89: 1 en 3
(melodie: LvK gezang 169, Zingt nu de Heer,
stemt allen in)
1.Verheugt u in de Heer, altijd,
dat zich uw hart verblijde;
en laat daarbij uw vriend'lijkheid
aan alle mensen blijken.
De Heer komt weer! - Hij is nabij,
verheugt u zeer, weest blij, weest blij,
nu en te allen tijde!
3.Verheugt u in de Heer, altijd,
dat zich uw hart verblijde;
en dat als licht uw vriend'lijkheid
zich wijd en zijd verspreide,
want Christus komt - Hij is nabij,
verheugt u zeer, weest blij, weest blij,
weest blij, te allen tijde!

2.Kom maar op dit veld korenaren lezen.
Heeft men jou verteld dat God altijd ziet
honger en verdriet, weduwen en wezen?

Zegen beantwoord met gezongen “amen”

4.Kom wat dichterbij, bind het graan in schoven,
neem en eet hier vrij; God heeft zelf gezegd:
armen hebben recht op de vrucht van boven.

Uitgangscollecte: Instandhouding van de eredienst.
Denkt u aan de bloemengroet bij de uitgang?

