Zondag 19 mei 2019
5e zondag van Pasen
Zondag ‘Cantate’
orde van dienst

Orgelspel
Voorbereiding
Welkom
Muzikaal moment
-Gemeente gaat staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen Psalm 98: 1 en 4 “Zing een nieuw lied”
Inleidende woorden
Gebed om ontferming
Wij zingen als Gloria Lied 655: 1, 3 en 4 “Zing voor de Heer een nieuw
gezang”
De Heilige Schrift gelezen en uitgelegd

Gebed van de Zondag
Kindermoment – aansluitend gaan ze naar de nevendienst
lezing uit het Oude Testament: Genesis 1: 1 - 5 (NB bewerkt)
1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en leeg,
duisternis lag over de watervloed;
en adem van God wervelend over
het aanschijn van het water.
3
En God sprak: Laat er licht zijn! En er was licht.
4
En God zag het licht: ja, het is goed!
Zo brengt God scheiding aan
tussen het licht en de duisternis.
5
God roept tot het licht ‘dag’
en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’;
er geschiedt een avond
en er geschiedt een ochtend: één dag.
2

Wij zingen Lied 162: 1 , 2, 4 en 6 “In het begin lag de aarde verloren”
Lezing uit het Nieuwe Testament: 2 Korintiërs 4, 3 – 6 (NBV)
3 Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij
verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan:
4 de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn
verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien,
de luister van Christus, die het beeld van God is.
5 Wij verkondigen niet onszelf,
wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is
en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn.
6 De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’
heeft in ons hart het licht doen schijnen
om ons te verlichten met de kennis van zijn luister,
die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
Johannes 1: 1 – 5 (NBV)
1

In het begin was het Woord,
het Woord was bij God en het Woord was God.
2
Het was in het begin bij God.
2

3

Alles is erdoor ontstaan
en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
4
In het Woord was leven
en het leven was het licht voor de mensen.
5
Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Wij zingen Lied 600: “Licht, ontloken aan het donker”
Verkondiging: "Licht uit de duisternis"
Verstillend moment
Wij zingen Lied 601 ´Licht dat ons aanstoot´
Mededelingen en inzameling van de gaven
Kinderen komen terug uit nevendienst
Dankzegging
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Wij zingen Lied 654: 1 en 6 “Zing nu de Heer stem allen in”
Zending en Zegen
Amen
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid elkaar in het Koor van de kerk
te ontmoeten bij koffie en thee.
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