
Orde van dienst in De Fontein
Zondag 5 februari 2023 om 09.30 uur

Aan deze dienst werken mee:
Voorgangers: Gerard Lof en Thom van Dijk
Ouderling: Tineke Veenstra
Werkgroep diaconaat: Bram van Huis en Lotty Westra
Lector: Bram van Huis
Organist: Gjalt van der Meulen
Beeldapparatuur: Auke Faber



OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Moment van stilte

Intochtslied: Lied 277

Groet en bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Ene,
die ruimte gemaakt heeft voor de lucht,
zodat wij kunnen ademen,
en voor het land,
zodat wij daarop kunnen lopen.
Die Ene, die altijd trouw blijft
en die niet loslaat
het werk dat zo liefdevol is begonnen.

Daarom mogen we blij zijn en de rust
en de vrede ervaren.
Dit durven wij zeggen,
in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de Ene,
die onze vader en moeder wil zijn,
die zich in ons, zijn kinderen
laat zien in de geest van de liefde,
Zo mag het zijn.

Openingsgebed
Goede God,
die in liefde ons nabij wilt zijn,



wijs ons de weg naar een vreugdevol bestaan,
wees ons nabij in tijden van lijden
dat we de moed hebben om ook in die tijden
echt mens te zijn en daardoor overeind blijven.
Leid ons als een liefdevolle herder,
die ons op de voet volgt
en met ons op weg wil zijn 
vandaag en alle dagen van ons leven
tot in de eeuwen der eeuwen
Amen.

Kyrië en Gloria

Kyrië: Lied 281 de verzen 1,2 en 3

Gloria: Lied 281 de verzen 6 en 10

RONDOM HET WOORD 

Gebed van de zondag

Lezing uit het Oude Testament:   Jesaja 43 verzen 9 – 12

Lied: 67 de verzen 1 en 2

Lezing uit het Nieuwe Testament: 
1 Korintiërs 2 de verzen 1 - 5 
 Mattheüs 5 de verzen 13 - 16 

Acclamatie: Lied 1001 de verzen 1 en 2

Overweging

Orgelspel



Lied: 838 de verzen 1,2 en 3

Diaconale mededelingen en collectes

Voorbeden

Slotlied: Lied 838 vers 4

Zending en zegen
V. De Levende zegene en behoede ons,
     de levende doe zijn aangezicht over ons lichten,          
en zij ons genadig.

Allen: Zegen ons en behoed ons
            doe lichten over ons uw aangezicht
            en wees ons genadig.
V. De Levende verheffe zijn aangezicht ons ons geve ons
vrede. 
Allen: Zegen ons en behoed ons
           doe lichten over ons uw aangezicht
           en geef ons vrede.  

  Orgelspel        
 
 De collecten
1e collecte: Kerk in Actie Pakistan
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk



3e collecte: Voedselbank

htpps//kerk050.nl/DFC


