ORDE VAN DIENST – zondag 16 februari 2020
zesde zondag na Epifanie

Thema : Van wie ben jij er één?
Voorganger: Ds. Arrie van Nierop

Welkom en mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan
Intochtslied lied 314: 1 en 2
Moment voor persoonlijk gebed in stilte
v: De Heer zij met u
g: ook met u zij de Heer
v: Wij vinden hulp en steun bij de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die als een rots voor ons is,
op wie we kunnen bouwen.
Bij wie we kunnen schuilen
als we het moeilijk hebben.
g: Die ons hoort als wij roepen uit de diepte,
v: die trouw is en ons niet loslaat,
wat er ook gebeurt.
g: Amen
Zingen lied 314: 3
Gemeente gaat zitten
Gebed
DIENST VAN HET WOORD
Bij het thema van deze dienst
https://www.youtube.com/watch?v=J2gn4q8zlFE
Zingen Alles wordt nieuw 2.5, Mozes’ moeder zingt

4.Klein, klein kindje,
als de prinses jou vindt,
dan gaat je boot niet onder:
jij bent een koningskind.
Schriftlezing: Exodus 2: 1 – 10
Zingen: lied 352: 1, 2, 3 en 6
Verkondiging
Pianospel
Zingen: Op de wijze van het lied 8
melodie lied 754, Liefde Gods die elk beminnen
1.Naamloos op het wijde water
in zijn kleine biezen mand
aan zijn lot alleen gelaten,
ver van het bewoonde land,
gaat hij nochtans niet verloren
want gelijk van hogerhand
wordt hij als opnieuw geboren
dankzij vrouwen aan de kant.
2.Want gelijk een eigen moeder
diep bewogen met zijn lot
weet een vreemde te verhoeden
dat hij wegzinkt in de dood
door zich met hem in te laten
en het roepen van zijn naam:
‘Mozes: uit het diepe water
neem ik als mijn zoon u aan!’
GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden, uitlopend op stil gebed en gezamenlijk
gebeden Onze Vader
Collecte 1e collecte: Werelddiaconaat
2e collecte: Kerk

2.Klein, klein kindje,
dit mandje wordt een boot.
Daarmee moet je gaan varen
op leven of op dood.
3.Klein, klein kindje,
ik zet je tussen het riet.
Wie weet gebeurt het wonder
dat de prinses je ziet.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 150a
Zegen beantwoord met gezongen “amen”
Uitgangscollecte: Instandhouding van de
eredienst.

