Orde van dienst
Zondag 16 september 2018, 10.00 uur
(Maaltijd van de Heer)

Voorganger: ds. Bert de Wit
Ouderling van dienst: dhr. Bert Melenberg
Organist: dhr. Ger van Eersel
M.m.v. Cantorij Carnisse Haven o.l.v. dhr. Jan van Dijk
Voorbereiden
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst
In stilte bereiden we ons voor op de dienst
(gemeente gaat staan)
Aanvangspsalm: ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’ (Lied 116: 1, 2, 3)
Groet, bemoediging en drempelgebed:
v. De vrede van de Heer zij met u allen
g. ZIJN VREDE OOK MET U
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. …. door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed om ontferming
Kyrië en Gloria: ‘Om de mensen en de dieren” (Lied 299j)
Horen
Gebed om de heilige Geest
Met de kinderen:
(kinderen verlaten dienst tijdens het zingen van…)
Lied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
Schriftlezing: Marcus 9:14-29
Lied: ‘Rust nu mijn ziel’ (Lied 932: 1c, 2c, 3a, 4a) - wisselzang
Preek
Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader’ (Lied 340b) (staande gezongen)
Delen
- Dankgebed en voorbeden (zonder ‘Onze Vader’) – acclamatie: Lied 368j
v. …zo roepen wij U aan en zingen:
a. HEER, HOOR ONS BIDDEN, LAAT KOMEN UW RIJK (Lied 368j)
Inzameling der gaven
(kinderen komen terug in de kerk
Lied: ‘O Heer, verberg u niet voor mij’ (Lied 944: 1c, 2a, 3c, 4a) – wisselzang
Tafelgebed: ‘Van alle dagen deze morgen’ (Lied 403c)
Vg: Bidden wij dan met mond en hart het gebed, dat Jezus ons leerde
Lied: ‘Onze Vader in de hemel’ (Lied 369b)
Vredegroet (staande)
Lied: ‘Vrede gaat van hand tot hand’ (Lied 397)
Uitdelen en nodigen
Cantorij tijdens rondgang:
‘Lead me, Lord’ (S.S. Wesley)
‘Luister naar de wind’ (Lied 936)
Dankgebed
Gaan
Slotlied: ‘Eens komt de grote zomer’ (Lied 747: 1, 7, 8)
Opdracht en zegen: gemeente zingt AMEN. AMEN. AMEN.

