Anders Vieren: ‘’ De aarde heeft het zwaar met ons”

Dit onderdeel wordt afgesloten door het zingen van lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde

Zondag 7 april 2019
VERDER GAAN
OM TE BEGINNEN

Als de bel luidt verzamelen we ons weer in de kerkzaal.

Orgelspel

Zingen: lied 742: Wees geprezen, bron en schenker (nav Zonnelied Franciscus)

: J.S. Bach - O Mensch, bewein dein Sünde gross

''Uit het leven van de gemeente"
Woord van welkom door ouderling van dienst
Moment van stilte
Zingen

we gaan staan

Lied 718 God die leven hebt gegeven

Bemoediging en groet
v.

Onze hulp is in de naam van de Heer

g.

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v.

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

g.

HIJ LAAT NIET LOS HET WERK VAN ZIJN HANDEN

v.

De Heer zij met u

g.

OOK MET U ZIJ DE HEER we gaan zitten

Gebed
Inleidend woord
Lezing uit de Bijbel

Romeinen 8: 18-26

Zingen

Lied 841 Wat zijn de goede vruchten

Onder het naspel van dit lied zoekt iedereen haar of zijn plek om op andere wijze verder te vieren;
in de uitgereikte zondagsbrief staat wat op welke plek gebeurt! ‘ Voor wie wil luisteren naar de ‘Preek
van de leek’ door Arie Korteweg , kan in de kerkzaal blijven zitten.

Pieter Hazenoot geeft een korte toelichting geven over het project Saving Arms. Deze organisatie zet
zich in voor de straatkinderen in Oeganda. Meer info in de zondagsbrief. Collecte bij de uitgang.
Voorbeden en stil gebed, afgesloten met Het Onze Vader.

Onze Vader
die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen
Zingen

We gaan voor een tijd uiteen, om straks weer samen te komen om de dienst samen af te sluiten.
‘Preek van de leek’ door Arie Korteweg in de kerkzaal .

Lied 978 Aan U behoort

Zegen en gezongen Amen
Bij uitgang: Inzameling van de gaven , Collecte Saving Arms International en Wijkwerk en
Gemeenteopbouw
Orgelspel

VERDER VIEREN

we gaan staan

Cor Kee - psalm 24

