Marktpleinkerk
Zondag 17 maart 2019
9.30 uur
Voorganger: ds. Ole van Dongen
Organist: Hans van Noord
2e zondag 40-dagentijd

We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Welkom door de ouderling van dienst
De 2e kaars wordt uitgeblazen en een kind leest:
Hoog op een berg is de hemel dichtbij open je ogen, dan ben jij erbij.
Blijf toch niet slapen, vandaag is de dag
dat je Gods glorie aanschouwen mag.
De gemeente zingt:
Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.
Openingslied: 27: 1,3,6
Votum en groet
Openingsgebed
Zingen 25c Naar U gaat mijn verlangen, Heer
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Aandacht voor het 40-dagenproject door de leiding van de kinderverteldienst
We zingen het projectlied:
Refrein:
Van buiten naar binnen, naar links en naar rechts
zo groot is de wereld
zo wijd is het leven
en God brengt de mensen terecht.
Couplet:
Hoog op de top, een moment van geluk,
het uitzicht is licht en vol kleuren.
Hier kan ik niet blijven, ik moet weer terug op aarde,
daar moet het gebeuren.
De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kinderverteldienst
Schriftlezing: Exodus 34: 27-35
Zingen: 320 Wie oren om te horen heeft
Schriftlezing: 1 Korinthe 13…

Zingen: Johannes de Heer 548
Liefde was het, onuitputt'lijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.
(Tekst: Samuel Trevor Francis (1834-1925), vertaling L. van den Broek)

Schriftlezing: Lukas 9: 28-36……
Zingen: 543 Gij zijt in glans verschenen
Uitleg en verkondiging
Zingen: 841 Wat zijn de goede vruchten

Mededelingen door de ouderling van dienst
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven:
1e Diaconie: 40-dagentijdcollecte (binnenlands diaconaat),
2e Wijkkerk
Tijdens de collecte komen de kinderen van de kinderverteldienst en de crèche in de kerk
Slotlied: 791 Liefde eenmaal uitgesproken
Slotwoord en zegen (met gezongen “amen”)

De uitgangscollecte is bestemd voor: Centraal Kerkenwerk
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Ieder een goede zondag en een goede week toegewenst!

