ORDE VAN DIENST 1e zondag na Epifanie

ZONDAGSBRIEF 13 januari 2019
Contact: www.pgzaltbommel.nl
Scriba@maartenskerk.nl, scriba@pkn-hetanker.nl
Orde van dienst bekijken en dienst (mee- of terug)luisteren kan via
www.pgzaltbommel.nl

Welkom in dit huis van God
waar we vandaag in een dienst van Schrift en Tafel het
avondmaal mogen vieren. Hierbij is iedereen die wil welkom,
klein en groot, omdat we geloven dat het de Heer zelf is die
ons nodigt en niemand buiten sluit.
Aan de gemeente
Het zal ook u en jullie niet zijn ontgaan dat de publicatie en
ondertekening van de zogenaamde Nashville verklaring tot
veel ophef heeft geleid. Helaas gaat ons dat ook aan omdat de
suggestie kan worden gewekt als zou het een verklaring zijn
die door alle protestanten wordt onderschreven.
Wij als PKN Gemeente Zaltbommel i.w. nemen nadrukkelijk
afstand van de uitsluitende opzet van de verklaring en zijn van
mening dat het tegenstrijdig is aan de boodschap van Gods
liefde voor alle mensen.
Daarom hebben we als moderamen van de kerkenraad
gemeend er goed aan te doen om als teken daarvan een
regenboogvlag te laten wapperen bij de Sint Maartenskerk.
Afgelopen dinsdag rond 16:00 uur is de vlag daadwerkelijk
gehesen.
Leendert de Jong, voorzitter.

Voorbereiding : van buiten naar binnen
-orgelspel
-kerkenraad komt binnen
-welkom door de ouderling van dienst
-stil gebed
-aanvangslied
756 : 1 en 4 gemeente gaat staan
-bemoediging en groet, drempel- en kyriegebed
-lied
756 : 6 en 7
gemeente gaat zitten
Rondom het Woord
-moment met de kinderen
-lied
416: 4
kinderen en tieners gaan naar nevendienst en jeugdkerk
-schriftlezing
Johannes 10 : 1 - 10
-lied
23b : 1 t/m 5
-preek
-lied
653 : 1, 2, 5, 6 en 7
kinderen en tieners komen terug
Rondom de Tafel
-'uit het gemeenteleven'
-inzameling van de gaven, lied 23c: 1 t/m 5
-dankgebed, voorbeden (acclamatie lied 16b), stil gebed
-tafelgebed, Onze Vader (lied 1006), vredegroet
-delen van brood en wijn
Wegzending en zegen: met binnen naar buiten
-slotlied
975 : 1 t/m 4 gemeente gaat staan
crèche kinderen voegen zich bij ons
-zegen met gezongen Amen
-orgelspel

