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Cantorij o.l.v. Maria Rosenmöller

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
Naar Psalm 25
V.:
Heer, maak ons uw wegen bekend,
K.:
Wijs ons het pad waarover we kunnen gaan.
V.:
Denk aan ons met barmhartigheid
K.
wanneer we onderweg verdwalen.
V.:
Kom ons zelf op die weg tegemoet,
K.:
vertel ons van uw trouw en goedheid.
V.:
Heer, maak ons uw wegen bekend,
Allen: En maak ons vertrouwd met Uw heil. Amen.
Psalm 4a: 1, 2, 3 en 4

(hierna gaan allen zitten)

Gezongen Kyriëgebed lied 300b met de cantorij
Glorialied 146c: 1 en 4 door allen
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: 288
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Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit 1 Koningen 19:19-21
Lied 941: 1 door de cantorij, 2 en 3 allen
Schriftlezing uit Lucas 9:51-62
Lied 807: 1, 3, 4 en 6
Overweging
Orgelspel
Dienst van het antwoord
Lied 837: 1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader lied
1006. Steeds na de zin ‘…zo bidden wij U zingend’, bidden wij met
elkaar lied 16b
Mededelingen
Collecte
De eerste collecte gaat naar Kerk in Actie. Hulp aan mensen zonder
papieren.
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning.
Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte
asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van
herkomst hen wil opnemen. Ongedocumenteerden hebben weinig
rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke
initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de
Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies
en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
De tweede collecte is bestemd voor Algemeen kerkelijke arbeid.
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Onder de collecte zingt de cantorij ‘I will follow Him’ uit de film Sister
Act.
Slotlied 841: 1, 2 en 4
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Na de zegen zingt de cantorij ‘Peace I give to you’ uit de Latin Jazz
Mass van Martin Vollinger
Peace/Love/Joy I give to you, my friends
peace the world can never know
given now to share with each other
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