Orde van Dienst - PKN Woensdrecht, 13 januari 2019.
Voorganger: ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Organist: dhr. Karel Smagge.
VOOR DE DIENST
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)
welkom
aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel
– de gemeente gaat staan –

DIENST VAN HET VOORWOORD
aanvangspsalm 119: 40
groet
v.: de Heer zij met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U

bemoediging
v: Onze hulp in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

drempelgebed
zingen 505
– de gemeente gaat zitten –

kyrië
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen de nood van de wereld, want zijn barmhartigheid kent
geen einde.
smeekgebed
v: …………… zo bidden wij de Heer

(één of meerdere keren)

g:

Glorialied: 487: 2 en 4
DIENST VAN HET WOORD
gebed bij de opening van de Schriften
– onder orgelspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst –

schriftlezing Jesaja 42: 1 t/m 7
zingen 283: 1, 2 en 4
schriftlezing Matthéüs 3: 7 t/m 17
zingen 499
verkondiging

meditatief orgelspel
zingen 526: 1 en 2
– onder het naspel komen de kinderen terug –
– de gemeente gaat staan –

belijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van de Messias Jezus
de enigheid van de Here God
Hoor Israël
g: DE HEER IS ONZE GOD
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG

v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf.
g: AMEN

zingen Ongestraft mag liefde bloeien… Sytze de Vries [melodie lied 791]
1.

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

2.

Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

3.

door de hemel zelf gesticht.
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
Wie met liefde is gezegend,

4.

Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

5.

Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

6.

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

– de gemeente gaat zitten –

DIENST VAN HET ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW KONINKRIJK KOME
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID
AMEN

mededelingen

inzameling van de gaven
eerste collecte: Diaconie
tweede collecte: Pastoraat en eredienst
– de gemeente gaat staan –

slotlied: 482: 1 en 3

HEENZENDING EN ZEGEN
v: …………………….

g:

uitleidend orgelspel

