Zondag 7 oktober 2018
3e zondag van de herfst
orde van dienst

Muziek
(als het klokje luidt worden we stil)
Stilte
Welkom
Muziek
(allen gaan staan)
Bemoediging
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 als aanvangslied Psalm 8a
‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’
(allen gaan zitten)
Gebed van toenadering
Wij zingen lied 1005 : 1 en 5 (NL)
‘Zoekend naar licht hier in het duister’
Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment
Wij zingen lied 857
‘Jij zoekt mij: mens waar ben je?’
Lezing uit Eerste Testament: Deuteronomium 10: 12 - 22
Wij zingen lied 770
‘De Here, de heerser der aarde’
Lezing uit de Brieven: Romeinen 12: 1 - 8
Wij zingen lied 970
‘Vlammen zijn er vele’
Verkondiging
Verstillend moment

Mededelingen en collecten
(tijdens collecte komen de kinderen terug uit de kindernevendienst)
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Gebeden:
dankgebed
voorbeden
stil gebed
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

(NBV)

(tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de kinderen uit de crèche
opgehaald worden)
Wij zingen als slotlied lied 993
‘Samen op de aarde’
Wegzending en Zegen
Amen

Na de dienst kunnen we elkaar in het Koor van de kerk met koffie en thee
ontmoeten.
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Aan deze dienst werkten o.a. mee:
Ds Martin Snaterse, voorganger
Marijke van Balen, ouderling
Jos Sinninghe, diaken
Jannie Andel, lector
Bert Boer, organist
Pieter Jan van der Vliet, kindernevendienst
Kees Kraan, koster
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