ORDE VAN DIENST – 23 februari 2020
Zevende zondag na Epifanie
Thema: Recht?
Voorganger: Ds. Arrie van Nierop
______________________________________________________________________________
Zingen: Zingende Gezegend 191
Welkom en mededelingen
( melodie lied 159a, de lofzang van Simeon )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Geld maakt geen mens ooit rijk,
Gemeente gaat staan
alleen het koninkrijk
Intochtslied psalm 31: 1 en 2
dat God ons openbaarde:
een koning zonder kroon,
Moment voor persoonlijk gebed in stilte
een kind, een Mensenzoon,
Gods heil op deze aarde.
v: De Heer zij met u
g: ook met u zij de Heer
Mozes gaf een paleis
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
vol kostbaarheden prijs;
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
Gods woord heeft groter waarde.
v: Niet om te oordelen bent U gekomen,
Hij dwaalt in de woestijn,
God, maar om te zoeken wat verloren is,
een zwerver moet hij zijn,
om te bevrijden wie in schuld en
een vreemdeling op aarde.
angst gevangen zijn, om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
God roept een volk op weg,
g: Neem ons zoals wij hier aanwezig
dat komt uit heg en steg
zijn, met alles wat wij meedragen aan
en leeft van het gegeven:
mislukking en schuld.
het is een woning rijk,
v: U bent toch groter dan ons hart,
een land, een koninkrijk:
groter dan alle schuld,
God zelf, het eeuwig leven!
U bent de schepper van een nieuwe
GAVEN EN GEBEDEN
toekomst, een God van liefde tot in
eeuwigheid.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Gebeden, uitlopend op stil gebed en
g: Amen
gezamenlijk gebeden Onze Vader
Zingen psalm 31: 6
Gemeente gaat zitten

Collecte: 1ste collecte: Binnenlands diaconaat
2de collecte: Kerk

Gebed voor de nood van de wereld

ZENDING EN ZEGEN

Gloria lied 304

Slotlied: lied 536: 1,3 en 4

DIENST VAN HET WOORD

Zegen beantwoord met gezongen “amen”

Gebed bij de opening van het Woord

Uitgangscollecte: Instandhouding van de
eredienst.

Schriftlezing: Exodus 2: 11 – 25
Denkt u aan de bloemengroet bij de uitgang
Zingen: psalm 105: 8 en 9

Schriftlezing: Matteüs 5: 43 - 48
Zingen: psalm 105: 18
Verkondiging
Orgelspel

