Orde van Dienst
zondag 19 januari 2020
De Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: prop. A. Matser-Verhoeven uit Rotterdam
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
Intochtslied: Lied 501 (alle verzen) …
Als een ster in lichte luister….
Stil gebed
Groet
V.
De Heer zal bij u zijn
g.
De Heer zal u bewaren
Bemoediging
V.
Onze hulp is de naam van de Heer
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
v.
Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven
hebt. Schep ons een hart
g.
doorzichtig en onverdeeld,
v.
geef ons een geest
g.
vast en moedig,
v.
wek onze ziel
g.
dat ze leven gaat,
v.
dat wij gaan op de weg die de mensenzoon
voor ons uitgaat in de tijd, de eeuwigheid.
g.
Breng ons terecht, o God
v.
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
g.
Amen
Psalm van de zondag: Psalm 72 vers 1,4 en 6
Kyrie- gebed
kinderen en vrouwen
k+v
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U
k+v
Christus, ontferm U
g.
Christus, ontferm U
k+v
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U.

Glorialied: Lied 451 vers 1,2 en 3… richt op uw
macht, O Here der heerscharen…
Gebed van de zondag

Dienst van het Woord
Kinderen naar hun eigen dienst
L.

Eerste lezing: Jesaja 11 vers 1 t/m 10

V.

Tweede lezing: Matteüs 4 vers 12 t/m 22

g.

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN

Zingen: Lied 459 vers 1,2,4 en 7…
Ik breng een rechter aan het licht…

Acclamatie:

Verkondiging
Zingen: Lied 362 (alle verzen) …
Hij die gesproken heeft een woord dat gaat…
Dienst van gaven en gebeden
Inzameling van de gaven
Gebeden en dankzegging
Stil gebed
Onze Vader
Wegzending en zegen
Slotlied: Lied 653 vers 1,4 en 7 …
U kennen, uit en tot U leven…
V: zegen
G. Amen, amen, amen.

