ORDE VAN DIENST ZONDAG 13 September 2020
13e zondag van de zomer, startzondag
Thema: Alles op Alles

Orgelspel
Welkom en mededelingen ( door ouderling van
dienst )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan
Lezing lied 216
Moment voor persoonlijk gebed in stilte

dit kostbaar land te kopen.
Voor deze schat, onthuld geheim,
wil je wel alles geven,
je huis en heel je streven.
Volmaakte parel, rond en gaaf,
bekroning van het leven,
waarvoor een mens het huis verlaat
en zoekt in alle streken.
En wie haar vindt geeft alles prijs,
omdat je hebt verkregen
een koninklijke zegen.

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: Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen
g: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
v: Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
g: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Amen

Wie luistert naar de Schriften leert
uw Rijk te onderscheiden.
In tijden waarin chaos heerst,
in angst en bitter lijden,
onthult uw Woord, zo vreemd vertrouwd
- een schat ons doorgegeven uw Rijk van goed, nieuw leven.

Gemeente gaat zitten

Lezing: lied 18 uit Zingend Geloven, bundel 6
Geschenk uit de hemel, wolken en vuur:
fakkel doorgegeven,
Woord om mee te leven,
wijzer op de lange duur.

Orgelspel over lied 216
Gebed
We kijken en luisteren naar: ‘halleluja’, Leonard
Cohen
DIENST VAN HET WOORD
Inleidend woord met filmpje, de parel
Schriftlezing: Matteüs 13: 44 – 46
Lezing: lied 71 uit Zingend Geloven, bundel 6
Verborgen in de akker wacht
de schat van onze dromen.
En wie hem vindt zwijgt stil en tracht

Verkondiging
Orgelspel
Afscheid van ouderling Fred Gorter

Geschenk uit de hemel, tongen van vuur:
talen om te spreken
van Gods levensteken.
Woord dat klopt en vindt gehoor.
Geschenk uit de hemel, mensen van vuur,
door de Geest bewogen
met Gods Rijk voor ogen.
Kom, vervul ons Geest, dit uur.
GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden, uitlopend op stil gebed en gezamenlijk
gebeden Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: 793, 1,2,3
Bron van liefde, licht en leven

Zegen beantwoord met gezongen “amen”

