Orde van Dienst
zondag 25 augustus 2018
De Wingerd te Krimpen aan den IJssel

Voorganger: ds. Suzan ten Heuw
Organist: Marc Schippers
Ouderling: Gerna Braam
Diaken: Karin van Capelle
Lector: Janny van Veldhuizen
Liturgische kleur: groen
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

Preludium

Käthe Kollwitz, Frau mit totem Kind, 1903

Nieuwtestamentische lezing
Marcus 1:29-39 uit de Naardense Bijbel

Welkom en mededelingen
Openingszang (De gemeente gaat staan)
Lied 612 Wij komen als geroepen couplet 1, 2 en
3
Inkeer en verstilling met aansluitend
bemoediging en groet

Zang
Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien couplet
1, 2 en 4
Lezing citaat
P.F. Thomése, Schaduwkind, Amsterdam 2008, p.
18.

Zang
Lied 1005 Longing for light, we wait in darkness
couplet 1, 2 en 4

Preek over de dood van een kind

Kyrie

Meditatief orgelspel

Gloria
Lied 657 Zolang wij ademhalen couplet 1, 2 en 4

Zang
Lied 786 Wij zingen God ter ere couplet 1 en 3

RONDOM TEKSTEN

Stiltemoment

GAVEN EN GEBEDEN

Kindermoment en kindernevendienst

Collecten

Gebed voor de opening van de bijbel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk gesproken ‘Onze Vader’

Oudtestamentische lezing (lector)
2 Koningen 4:18-37 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Zang
Lied 938 Christus die u wilt tooien couplet 1 en 2

HEENZENDING EN ZEGEN
Slotzang (De gemeente gaat staan)
Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
couplet 1, 2 en 3
Zegen
V: (…) zij met u allen.
G zingt: Lied 103e Bless the Lord (2x)

Postludium
Gelegenheid tot ontmoeting
Verwijzing
Wilt u de preek nog eens nalezen? Dat kan door
naar de website www.suzantenheuw.nl te gaan
waar de preek onder de rubriek ‘Preken’ zal
worden gepubliceerd.

