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Dienst van de voorbereiding
Welkom
Stilte

(allen gaan staan)

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed
V.:
Goede God
Hier vindt U ons bij elkaar
gekomen naar uw huis.
K.
Wij willen uit de bijbel lezen
en bidden en zingen, veel zingen
V.:
Geef dan kracht aan onze stem
geef ons de woorden in de mond
de melodie in het hart
K.
Zodat wij met muziek en woorden
u kunnen loven en prijzen
A.
Amen
Psalm 27a, coupletten door de cantorij, refrein allen
allen zitten)

(hierna gaan

Kyriëgebed, steeds na de zin ‘…zo bidden wij U zingend’ bidden wij
met elkaar lied 301j
Glorialied 655
Gesprek met de kinderen
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Kinderlied ‘Cantad al Señor’

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Psalm 98
Lied 98: 1 en 3
Overweging
Orgelspel
Dienst van het antwoord
Lied 903: 1 en 3 door de cantorij, 2 en 5 allen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Steeds na de zin
‘…zo bidden wij U zingend’ bidden wij met elkaar lied 4a:1
Mededelingen
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Collecte
De eerste collecte gaat naar Jeugddorp ‘De Glind’.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze
maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein
dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120
uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in de 28
gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp.
De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die
bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van
gezinshuiskinderen.
De tweede collecte is bestemd voor Kerkmuziek.
Onder de collecte zingt de cantorij ‘I will sing with the Spirit’ van John
Rutter Ik zal zingen met mijn ziel, Halleluja, maar ook met mijn verstand (1
Korintiërs 14:15).

Slotlied 971
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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