ORDE VAN DIENST
zondag 13 januari 2019
09.00-10.30 uur
Voorganger: Gertrudeke van der Maas
Muziek: Ronald van Drunen
----------

‘Jij bent mijn geliefde kind’
Bel wordt geluid (in stilte bereiden we ons voor tijdens muziek)
Orgelspel
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Openingslied: Lied 527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (staande)
Moment van stilte
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Groet, Bemoediging en Drempelgebed
v:
v:
a:
v:
a:

Genade en vrede zij met u, in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde geschapen heeft.
Die trouw blijft voor eeuwig
en niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is.

v:
a:

Eeuwige, keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar. Amen.

(zitten)

Tijdens 09.00 uur viering
Openingsgebed
Met de kinderen

onder muziek gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

Tijdens 10.30 uur viering
Gezongen Kyrie & Gloria: Lied 274 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing Lucas 3,15-22

L: Lof zij U Christus
A: IN EEUWIGHEID, AMEN

Zingen: Lied 356 ‘O God die uit het water’
Overweging
DIENST VAN HET ANTWOORD
Voorbeden en stil gebed
Collecte
De eerste, diaconale, collecte is bestemd voor de Stichting Zwerfjongeren
Apeldoorn, het huidige diaconale project van De Drie Ranken.
De tweede collecte is bestemd voor onze kerk De Drie Ranken.
In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor de wijkkas.
MAALTIJD VAN DE HEER
Tafelgebed met Lied 386 ‘Vier met alles wat in je is’
Inzettingswoorden en Onze Vader
Delen van brood en wijn
e

Wilt u na de viering van 9.00 deze orde van dienst terugleggen voor gebruik in de 2 viering?
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Brood en beker worden rondgegeven door de rijen.
Wie glutenvrij brood wil, kan dat bij de voorganger ontvangen.
Meditatieve muziek en Lied: uit Taizé: ‘Gott ist nur Liebe’

Dankgebed
Slotlied: ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ – tekst Sytze de Vries

e
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2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
Dit lied van Sytze de Vries werd aangedragen vanuit het land om te zingen
op deze zondag. Het bezingt de vrijheid van de liefde in alle vormen.
Zegen (beantwoord met een 3x gezongen Amen)
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