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BINNEN KOMEN
Luiden van de klokken
De ambtsdragers komen binnen.
Muziek tot eer van God
Bemoediging en drempelgebed
O.
Onze Hulp is in de Naam van de Heer
G.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O.
Om kwetsbare mensen te redden, God,
verschijnt uw zoon in onze wereld,
tot heil en vrede van allen – de Messias.
Maar zijn wezen verwart ons.
Kunnen wij zijn vrijheid aan?
G.
GOD, OPEN ONS HART
EN MAAK ONS BEREID HEM TE VOLGEN.
AMEN
Gedachtenis
Psalm of openingslied
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Gesproken kyriegebed
Glorialied: Zing van de Vader (lied 304)

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
Tekst Henk Jongerius, melodie Johann Crüger
Groet
v.
De HEER zij met u
A.
OOK MET U ZIJ DE HEER
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Gebed van de zondag
Eerste lezing, vanuit de kerk
Lied
Johanneslezing, vanuit de huiskamer
Lofprijzing: Christus gij zijt het licht in ons leven (lied 284)

Tekst Sytze de Vries, melodie Christiaan Winter
Opdracht voor de kinderen
Preek
Stilte
Lied
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BINNEN EN BUITEN
Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven
Gebed over de gaven, voorbeden, stil gebed
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,
in eeuwigheid.
Amen.
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VAN BINNEN NAAR BUITEN
Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst eventuele
gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel.
We gaan staan.
Slotlied
Zegen
v.
Zegen, beantwoord met:
g.

Orgelspel
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Afbeelding op de voorkant:
de evangelist Johannes afgebeeld als een adelaar, één van de
gebrandschilderde ramen van de Ontmoetingskerk
8

