Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring

Zondag 17 maart 2019
Ouderling van dienst is Bertje Doeser
Diaken is Anneke van der Helm
Het orgel wordt bespeeld door Mark Dijkstra
Lector is Margo Veltman

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hartelijk welkom in deze dienst waarin 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
Ouderling:

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 27a refrein (cantorij), 1 (cantorij), refrein (allen), 2 (cantorij), refrein (allen), 3
(cantorij), refrein (allen), 4 (cantorij), refrein (allen).
We gaan zitten
De tieners gaan naar JOPneXt

Kyrië
Diaken: Roepen wij tot God, om de nood van de wereld
Kyriëgebed
Zingen: Lied 556:1,4 en 5 ‘Alles wat over ons geschreven is’
DIENST VAN DE TAFEL
Uitnodiging
Voorganger
ALLEN
Voorganger
ALLEN
Voorganger
ALLEN

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

Tafellied: lied 403 d ‘Die wij kennen als een vader’
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.
Vredesgroet
Delen van brood en wijn
Danklied: Lied 117 d ‘Laudate omnes gentes’
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Project
Lied met de kinderen: lied 1014:1,2 en 3 ‘Geef vrede door’
Hierna wordt de kaars aangestoken en gaan de kinderen van groep 1-8 achter het licht aan met Els
Pronk naar de kindernevendienst. De kinderen hebben in de nevendienst hun eigen dienst met gaven
en gebeden en komen voor het slotlied bij ons terug.
Schriftlezing: Lukas 9:28-36 ‘Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd’
Zingen: lied 540 ‘Het waren tien geboden’ 1,2 en 3 (cantorij), 4 (vrouwen), 5 (mannen) 6 (mannen en
vrouwen), 7 (vrouwen), 8 (mannen), 9 (mannen en vrouwen), 10 (mannen en vrouwen).
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 601: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Collecten en mededelingen
De 1e collecte is bestemd voor 40 dagentijdcollecte Binnenlands diaconaat
De 2e collecte is bestemd voor ‘Kerk in de Wijk’
De kinderen komen tijdens de collecte terug uit de nevendienst
De kinderen uit de crèche worden opgehaald.
De tieners komen terug uit JOPneXt
Slotlied, staande: Lied 686 ‘De Geest des Heren heeft’
Zegen
De gemeente antwoordt zingend met:

De uitgangscollecte is bestemd voor het centraal kerkenwerk
IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD

