ORDE VAN DIENST
20 januari 2018
DIACONALE ZONDAG
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
thema: Wat maakt mooi?
Voorganger: Ds. Corinne Groenendijk
m.m.v. Martin Teunisse, medewerker Kerkinactie en Marjan Lucas
Organist
Marc Schippers
INTREDE

2e zondag na Epifanie

Inleiding: Vandaag hebben we een
diaconale dienst waarin we horen over
het project Bethanië in Moldavië dat we
dit jaar ondersteunen. Martin Teunisse,
die als medewerker van Kerkinactie het
project goed kent en er ook op bezoek is
geweest, zal ons meer over het land, het
project en de hoop en het geloof van de
mensen vertellen.

We maken een begin met de lezingen uit
het hoopvolle boek Ester. We lezen Ester
2 waar verteld wordt dat koning
Ahasveros een koningin zoekt en meisjes
uit het hele land uitgenodigd worden aan het hof. Ook Hadassa, een joods meisje, maakt zich op. Het thema is: Wanneer
is iemand mooi? . We hebben veel te zingen vandaag, liederen over laatsten die eersten worden, een lied uit Moldavië,
een oosters-orthodox lied en een lied over de liefde die ook gesymboliseerd wordt in de regenboogvlag die buiten
wappert.
Na de koffie zal Martin Teunisse een korte inleiding houden over de leefsituatie in Moldavië en het project en is er
gelegenheid met hem in gesprek te gaan
muziek

O
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orgel- of pianospel

welkom

O
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woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied

G
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lied 990: 1, 2, 3 en 6

we gaan zitten
stil gebed
groet
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De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.

bemoediging

V
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:
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Onze hulp is in de naam van de heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

drempelgebed

G

:

psalm van de zondag
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lied 66: 1 en 3

kyrie

V
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smeekgebed
afgesloten door:

V
G
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:
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Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U
Christus, ontferm U
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gloria

G
V
G

:
:
:

CHRISTUS, ONTFERM U
Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U (lied 299b)

G

:

Ongestraft mag liefde bloeien t. Sytze de Vries, mel. lied 791
1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag:

V
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gesprek

V

:

gesprek met de kinderen

presentatie

MT

:

over het project Bethanië

lied

Beamer :

lied uit Moldavië

Ik wil zingen vanuit mijn hart
en ik geef eer.
Goud, mirre en wierook heb ik niet
Maar ik geef het mijn hart
om erin geboren te worden
Heilige en geweldige koning, Messias
1. Zoals de koningen in de zonsopgang
merkte ik een ster op in de lucht,
die in Judea aankondigde
dat mijn Messias werd geboren

2. En de engelen zongen in koor
zongen voor de Heiland
Vandaag is een Koning geboren
die kwam om ons van de zonde te redden.
3. Een droomnacht
De lucht is open
En de engelen spreken ervan
vandaag in het paradijs
Er is een kind naar ons gestuurd
We geven hem lof en eer / x2

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het project.
oude testament
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Ester 2: 1-17

lied

G
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lied 738: 1, 2 en 4 (de organist speelt het 1x voor)

nieuwe testament

L
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1 Johannes 3: 1-13

acclamatie

G
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Met geloof en hoop en liefde
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uitleg
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verkondiging

lied

G

:

lied 1001

inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. diaconie 2. kerk

muziek
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orgel- of pianospel

GAVEN EN GEBEDEN

De kinderen komen terug uit de nevendienst.
gebeden

V+D
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G
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voorbeden … zo bidden wij

stil gebed
G

:

ONZE VADER (oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

G

:

lied 871

uitzending
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zegen
AMEN, AMEN, AMEN

muziek
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orgel- of pianospel

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u
een exemplaar mee?

Na de dienst bent u van harte welkom bij het
koffiedrinken en de aansluitende presentatie en
ontmoeting over Moldavië.
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