ORDE VAN DIENST – 12 januari 2020

eerste zondag na Epifanie, feest van de doop van de Heer

Voorganger: ds. Arrie van Nierop

Welkom en mededelingen ( door ouderling van
dienst )

Orgelspel
Zingen: lied 524

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
GAVEN EN GEBEDEN
Gemeente gaat staan
Intochtslied psalm 100: 1 en 2
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: Op de dag van het licht
worden wij in de zon gezet van uw grote
genade.
Wij spreken twijfelende woorden van hoop,
wij maken aarzelende gebaren van liefde,
moeizaam aanschouwen wij het levenslicht.
g: O God, verwarm ons zo
v: dat wij ontdooien,
dat onze harten opengaan,
dat wij niet vóór ons houden
wat wij van U ontvangen,
maar mededeelzaam en aanstekelijk
voor anderen een bron van genade zijn
g: Amen
Zingen psalm 100: 3 en 4

Gebeden, uitlopend op stil gebed en gezamenlijk
gebeden Onze Vader
Collecte :1e collecte voor de Diaconie
2e collecte voor de Kerk
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: ‘Trek met ons mee’ (Alfred Bronswijk)
melodie: lied 751, De Heer verschijnt te
middernacht
1.Trek met ons mee door de Jordaan
op zoek naar ’t nieuwe land,
waar ieder weer in vredesnaam
zich weet aan God verwant.
2. Want wie er door het water gaat,
gedragen door de Geest,
die wordt in woorden en in daad
getuige van Gods feest.
3. Deel daarom mee in Gods verbond,
als pelgrim in de tijd,
geroepen tot de morgenstond,
als kind van eeuwigheid.

Gebed voor de nood van de wereld,
Gloria lied 526: 1 en 2

4. Want wie er uit het water treedt –
God zij daarvoor geloofd! –
is voor de levensweg gereed,
die Hij ons heeft beloofd.

DIENST VAN HET WOORD

Zegen beantwoord met gezongen “amen”

Gebed om verlichting met de heilige Geest:

Uitgangscollecte: Instandhouding van de
eredienst.

Gemeente gaat zitten

Schriftlezing: Matteüs 3: 13 – 17
Zingen: lied 356: 1,2,3 en 4
Schriftlezing: Handelingen 10: 34 – 38
Zingen: lied 356: 5,6 en 7
Verkondiging

Denkt u aan de bloemengroet bij de uitgang

