Zondag 23 juni 2019
1 zondag van de zomer
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orde van dienst

Deel één van een tweeluik: Noach bouwt een ark

Orgelmuziek
Als het kleine klokje luidt, worden we stil…
Welkom
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat gaan het werk van zijn handen
Groet
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
en van Jezus Christus de Heer,
door de Heilige Geest,
Amen
Wij zingen als aanvangslied Psalm 93
De Heer is koning, Hij regeert altijd
Gebed
Wij zingen als loflied Lied 985: 1 en 3
‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’
Moment met de kinderen, hierna gaan ze naar de kindernevendienst.
Eerste Schriftlezing Genesis 6 :5-22
Meditatief orgelspel rondom ‘het water van de grote vloed’
Tweede Schriftlezing 1 Petrus 3:18-22
Wij zingen Lied 350: 1, 3, 4 en 7
‘Het water van de grote vloed’
Verkondiging
Wij zingen Lied 605: 1, 2, 4 en 5 De toekomst is al gaande
Mededelingen en Collecten

2

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Wij zingen samen met de kinderen ‘Noach’ van Hanna Lam vers 1, 2 en 3

2 De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee.
De dieren twee aan twee.
3 Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene taken,
de ark liep aan de grond.
De ark liep aan de grond.

Bericht van Overlijden, Stilte
Wij zingen Lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezongen – zie achterin
Liedboek)
Wij zingen als slotlied Lied 981: 1, 3, 4, 5 Zolang er mensen zijn op aarde
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.

Op 7 juli bent je van harte welkom voor deel 2 van het tweeluik over
Noach, tijdens de familie/gezinsdienst!
Afbeelding voorzijde: L’arche de Noe, Marc Chagall, 1961-1966.
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