Orde van Dienst
zondag 3 maart 2019
De Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: Mevr. D.A. Rietveld uit Berlel en Rodenrijs
Hartelijk welkom in De Wingerd
Op dit blad vindt u de volgorde van de dienst. De letters geven aan wie er iets zal zeggen of zingen, dat is de o. van
ouderling, d. van diaken, v. van voorganger, g. van gemeente en de l. van lector.(gemeentelid) De te zingen liederen
staan aangegeven op het liedbord en kunt u opzoeken in het liedboek. Bij de ingang van de kerk kunt u de liedboeken
vinden. We wensen u een goede dienst!
De kerkenraad van de Wingerd
INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
g.
Liedbord 1: Psalm 139: 1,2
IL GEBED

voorganger.(of kinderen en vrouwen)
v.
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U
v.
Christus, ontferm U
g.
Christus, ontferm U
v.
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U.
GLORIALIED
g.
Liedbord 3: 146a: 1,4,7

GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!

GEBED VAN DE ZONDAG
v.

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED:
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.
Die altijd trouw blijft,
g.
en niemand uit Zijn hand laat vallen.

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.

Eeuwige God,
Wij die U nooit hebben gezien,
Zie ons hier bijeen,
Wij die van U hebben gehoord,
Hoort U ons bidden,
Uw naam is dat U mensen helpt:
Wees onze hulp
U die schepper bent van Hemel en aarde,
Maak alles nieuw.
U die ons bij name kent:
Leer ons u kennen,
U die de bron van leven wordt genoemd:
Doe ons weer leven.
U die gezegd hebt: Ik zal er zijn:
Wees hier aanwezig. Amen

PSALM VAN DE ZONDAG
g.
Liedbord 2: Psalm 8: 139 8,14
KYRIE
v.
Smeekgebed

GESPREK met de kinderen door de voorganger
Kinderen gaan naar de nevenruimten waar
gecollecteerd wordt.
EERSTE LEZING:
le : Psalm 139: 1 t/m 10, 13 t/m 16, 23,24.
ANTWOORDPSALM of LIED
g.
Liedbord 4: 886
TWEEDE LEZING:
v: Johannes 1:.35 /m 51
g.

Liedbord 5: 313: 1,2

OVERWEGING
g.

Liedbord 6: 442: 1,2,4

GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Kinderen komen terug uit de nevendienst.
DANKGEBED
- Voorbeden
- Stilgebed
- Onze Vader
g.
Liedbord 7: Lied 314: 3
ZENDING EN ZEGEN,
Allen gaan staan.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen
uit de crèche.
SLOTLIED
g.
Liedbord 7: Lied 422: 1,2,3
ZENDING
v.
Zegen, die we zingend be-AMEN

