Protestantse Kerk De Lichtkring
Lunenburgdreef 70, 2135 DV Hoofddorp

Zondag 3 februari 2019
Ouderling van dienst is Gert Brussen
Diaken is Anneke van der Helm
Het orgel wordt bespeeld door Jan Quakkelaar
Lector is Margo Veltman

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hartelijk welkom in deze dienst waarin Ds. Coen Wessel voorgaat
Wij wensen u een gezegende dienst toe.
DE VOORBEREIDING
Tijdens orgelspel bereiden wij ons voor op de dienst
Welkom
Wij staan op en worden stil voor God
Drempelgebed (ovd)
Groet
Vg:
De Heer zij met U
Gem: OOK MET U ZIJ DE HEER
Vg:
Gem:
Vg:
Gem:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Intochtslied: Lied 518: 1, 3 en 4 ‘Hoe helder staat de morgenster’
We gaan zitten
Kyrië en gloria
Diaken: Roepen wij tot God, om de nood van de wereld,
en prijzen wij Zijn Naam, want Zijn barmhartigheid kent geen einde.
Kyriëgebed
In antwoord op het gebed zingen wij: Lied 130: 1,2 en 4 ‘Uit diepten van ellende’

Glorialied 3x:

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen
Lied met de kinderen: Lied 935 ‘Je hoeft niet bang te zijn’
Na het zingen van dit lied wordt de kaars aangestoken en gaan de kinderen van groep 1-8 met Els
Pronk achter het licht aan naar de kindernevendienst. De kinderen hebben in de nevendienst hun
eigen dienst met gaven en gebeden en komen voor het slotlied bij ons terug.
Eerste lezing: Ester 4 ‘Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd’
Zingen: Lied 903: 1,3 en 6 ‘Zou ik niet van harte zingen’
Tweede lezing: Lukas 9:23-26 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen’
Zingen: Lied 939 ‘Op u alleen’
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 836 ‘O Heer die onze Vader zijt’
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
Collecten en mededelingen
Mededelingen

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie
De 2e collecte is bestemd voor Wijkkerk
Voor het slotlied komen de kinderen terug uit de nevendienst
De kinderen uit de crèche worden opgehaald.
Slotlied, staande: Lied 802: 1,2, 3 en 6 ‘Door de wereld gaat een woord’
Zegen
De gemeente antwoordt zingend met:

De uitgangscollecte is bestemd voor centraal kerkenwerk.

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD
VOOR KOFFIE, THEE OF FRIS !

