ZONDAGEN NA EPIFANIE

‘Like a Tree Planted by the Water’ –
Carliss Prosser

Medewerkers aan deze dienst:
Voorganger:
Pastor Ruth Pruis
Eerste ouderling:
Tineke Veenstra
Werkgroep Diaconaat: Carel Huijgen
Lector:
Thom van Dijk
Organist:
Carel van Aurich
Apparatuur:
Auke Faber

OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken
Moment van stilte
Openingslied (allen staan)
LB 275: 1, 3 en 5 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Groet en bemoediging
v De Eeuwige zal bij je zijn!
g De Eeuwige zal je bewaren!
v Onze hulp is de naam van de ENE
g die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed Die ons voor het licht gemaakt hebt LB 277

(allen gaan zitten)
Gebed om ontferming en gezongen kyrie LB 301e

Glorialied
LB 117d – Laudate omnes gentes (3x)
RONDOM HET WOORD
Gebed van de zondag
Oudtestamentische lezing
Jeremia 17, 5-10 (NBV21)
Lied
LB 984: 1, 4 en 5 – Gezegend die de wereld schept
Evangelielezing
Lucas 6, 17-26 (NBV21)
Gezongen acclamatie Licht voor ons uit ZZZ 619a

Overweging
Orgelspel

Lied
Evangelische Liedbundel 398 – Handen heb je om te geven (alle
coupletten)

2. Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt,
en een hart om uit te zeggen,
wat een ander moed inspreekt.
refrein
3. Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn voor alleman,
en een hart om te aanvaarden,
wat een ander beter kan.
refrein
4. Voeten heb je om te lopen
naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken,
dat geen mens een eiland is.
refrein
5. Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is,
en een hart om te geloven,
in zijn God die liefde is.
refrein

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededelingen en informatie over de inzameling
Voorbeden met gezongen acclamatie LB 368c

Stil gebed en Onze Vader
ZENDING EN ZEGENING
Slotlied (allen staan)
LB 1001 - De wijze woorden en het groot vertoon (alle coupletten)
Zending en zegen

Orgelspel

