
ORDE VAN DIENST
  zondag 4 september 2022 om 9.30 uur

Medewerkers:
voorgangers: Tineke Veenstra en Johan    
                                   Pruis
ouderling van dienst Jaap Stellingwerff
diaken:  Hilbert Annen
organist: Gjalt v.d. Meulen
lector Thom van Dijk: 
AV apparatuur: Auke Faber



OM TE BEGINNEN

Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
De twee tafelkaarsen worden aangestoken
Moment van stilte

Openingslied LB 283 In de veelheid van geluiden

Groet en bemoediging 
v Onze hulp is de naam van de Eeuwige!
g  Die hemel en aarde  gemaakt heeft
v  Zijn trouw duurt  eeuwig
g  Hij laat het werk van zijn handen niet los
v  Omdat U het bent God
Oneindig groter dan ons hart
Is geen dal te diep
Geen duister te donker
Geen steen onwrikbaar
En geen horizon te ver
Neem ons mee
Breng ons aan het licht
Omgeef ons met Uw tekenen
Van leven en liefde 
Door Jezus Christus Onze Heer
g Amen  de gemeente gaat zitten

KYRIA EN GLORIA 
Gebed om ontferming en gezongen Kyrie Lb 301e
Glorialied Lb 103: Bless the Lord (3x)

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften 
Lb 331 Roep onze namen dat wij horen

Thoralezing: Deuteronomium 30, 15-20
Lb 316 Het woord u ten leven riep



Evangelielezing: Lukas 14, 25-33

Gezongen acclamatie Gezegend om uw woord

OVERWEGING 

Orgelspel

Lb 845 Tijd van vloek en tijd van zegen

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen en inzameling

Voorbeden met gezongen acclamatie, melodie  LB 117d

Gij hart, gij bron van leven, ontferm u over ons
Gij adem , ziel in mensen, ontferm u over ons

Stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen)



ZENDING EN ZEGENING

Slotlied) lLb 423 Nu wij uiteen gaan  (allen staan)

Woorden van zending en gezongen 

Voorgangers zingen:
De levende zegene en behoede u
De levende doe zijn aangezicht over u schijnen
En zij u genadig

Allen zingen
Zegen ons zegen en behoed ons 
doe lichten over ons uw Aangezicht
en wees ons genadig

Voorgangers zingen:
De Levende verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede

Allen zingen:
Zegen ons en behoed ons
Doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede

AMEN

Orgelspel


