ORDE VAN DIENST
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
thema: Wat maakt mooi?
Voorganger: Ds. Corinne Groenendijk
m.m.v. Gospelkoor Rejoice
o.l.v. Hans Vliegenthart
Organist
Marc Schippers

10 februarii 2019

5e zondag na Epifanie

INTREDE
Inleiding: We lezen verder in de spannende
verhalen uit het boek Ester waar de laatsten
de eersten worden. We horen Esther, een
jonge vrouw, de moed vindt om in verzet te
komen. Het koor zingt gospels over mensen
op zoek naar recht en ook swingende muziek
over de vreugde die geloof je kan geven. Het
belooft een levendige dienst te worden.
Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de
hal.

muziek

O

:

orgel- of pianospel

welkom

O

:

woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied

G

:

lied 990: 1, 2 en 3

1 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

2 O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

3 Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.
we gaan zitten
stil gebed
bemoediging en
groet( gezongen)

K

:

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer
Hij die alles maakte
laat niet los wat hij begon.
Genade en vrede van God de Vader
door Jezus zijn Zoon Immanuël
hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja
-1-

.
drempelgebed

V

:

psalm van de zondag

G

:

lied 67: 1 en 2

1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
gezongen smeekgebed

K

:

2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Prayer for the City

We open our hearts and our lives to you, oh God
Create within us a servant part
so that we can show your love
Where all hope has been lost,
let your Spirit bring new life
To those in need bring prosperity.
Where there’s darkness, shine Your light!
We pray for the city we live in
We pray that our sins be forgiven
Do your will right here as in heaven
Father, we call on your name!

Ik open mijn hart en mijn leven voor U, Heer
Vader schenk mij een dienend hart,
Toon uw liefde door mij heen
Als de hoop is vergaan;
schenk nieuw leven door Uw Geest
En geef Uw bloei weer aan hen in nood;
In het donker straalt Uw licht
Ik bid voor de stad waar wij wonen
Ik bid voor vergeving van schulden
Doe Uw wil hier als in de hemel
Vader wij roepen U aan

We pray for our children
We pray for our leaders
We pray for our fam’lies
Oh bless us, Lord, we pray
We pray for the city we live in
We pray that our sins be forgiven
Do your will right here as in heaven
Father, we call on your name

Wij bidden voor kinderen
Wij bidden voor ouders
Wij bidden voor leiders
Oh, zegen ons gebed
Ik bid voor de stad waar wij wonen
Ik bid voor vergeving van schulden
Doe Uw wil hier als in de hemel
Vader wij prijzen Uw naam

gloria

K

:

Prijs de Heer mijn ziel (lied uit Taizé)
en prijs zijn heil’ge naam
Prijs de Heer mijn ziel
die mij het leven geeft.

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

V

:

gesprek

V

:

gesprek met de kinderen

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het project.
eerste lezing

L

:

Ester 2: 19-23 en 3: 1- 6

lied

G

:

lied 915
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Nobody knows the trouble I've seen
Nobody knows my sorrow
Nobody knows the trouble I've seen
Glory, Hallelujah
1.Sometimes I'm up
Sometimes I'm down
Oh, yes, Lord
Sometimes I'm almost to the ground
Oh, yes, Lord
refrein

2.Although you see me going ‘long so,
Oh, yes, Lord,
I have my troubles here below,
Oh, yes, Lord.
refrein

tweede lezing

V

:

Ester 5 en 6

lied

K

:

Testify to love (Zolang als ik leef zal ik getuigen van liefde)

uitleg

V

:

verkondiging

lied

K

:

Door de kracht van uw liefde

1.Heer ik kom tot U
neem mijn hart verander mij
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest

en de kracht van Uw liefde.
2.Heer kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.
Refrein(2x)
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En
de kracht van Uw liefde.

GAVEN EN GEBEDEN
inzameling vd gaven

D

:

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

muziek

Org

:

orgel- of pianospel

De kinderen komen terug uit de nevendienst.
gebeden

V+D

:

G

:

voorbeden … zo bidden wij

stil gebed
G

:

ONZE VADER (oecumenische tekst)
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ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

K

:

You are my all-in all
U bent mijn kracht, U bent de schat die ik zoek, U bent mijn alles in alles.
Als ik val helpt U mij met opstaan, als ik dorst heb geeft U mij te drinken, U
bent mijn zin van het leven, mijn kruis.

uitzending

V
K+ G

:
:

zegen
lied 416

1.Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3.Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.
muziek

Org

:

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.
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