Orde van Dienst
zondag 2 februari 2020
De Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: ds. Suzan ten Heuw
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
Aan deze dienst werken mee:
Organist: Marc Schippers
Cantorij o.l.v.: Marc Schippers
Ouderling: Daan v/d Haar
Diaken: Karin van Capelle
Lector: Marijke Buizerd
Koster: Cees Ooms

Schriftlezing (L)
Johannes 12:2033
Zang
Lied 845 Tijd van vloek en tijd van zegen
couplet 1, 2 en 3

OPENING
Preek
Preludium
Welkom en mededelingen
Openingszang (De gemeente gaat staan)
Lied 13 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven uit
Tussentijds
Stiltemoment
Bemoediging en groet
Kyrie (De gemeente gaat weer zitten)
Lied 16 Laat ons bidden uit gemis couplet 1, 3, 4, 8 en
10 uit Tussentijds
Inkeer
Gloria
Lied 117d Laudate omnes gentes (3x)
RONDOM TEKSTEN
Kindermoment en kindernevendienst
Zang
Lied 330 Woord dat ruimte schept (3x)
Schriftlezing (V)
Psalm 51 uit de Naardense Bijbel
Zang
Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
couplet 1, 2 en 3

Meditatief orgelspel
Zang
Psalm 51 Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht
vers 1, 4 en 5
GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
Dankgebed, voorbeden telkens door de cantorij
beantwoord met een Taizéversie van het Kyrie
eleison, stil gebed en gezamenlijk gezongen Onze
Vader aan de hand van lied 1006 Onze Vader in de
hemel
HEENZENDING EN ZEGEN
Slotzang (De gemeente gaat staan)
Lied 428 Life so full I give to you (2x)
Zegen
V: (…) zij met u allen.
G beaamt zingend met: Lied 425 Vervuld van uw zegen
Postludium
Begroeting uitgang

