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De liederen worden gesproken, niet gezongen. Mee neuriën is toegestaan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
l.
Lied: 91:1,5,8 Heil hem wie God een plaats bereid
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

LIED VAN DE ZONDAG
l
Lied 314:3 O Gij glans der heerlijkheid
SMEEKGEBED
v.
g.
v.
g.
v.
g.

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U.

l.

Lied 286:1,2,3 Waar de mensen dwalen in het donker

GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
v:

EERSTE LEZING:
Psalm 91 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

l.

Lied 538: 1,2 Een mens te zijn op aarde

v.

EVANGELIE LEZINGEN
Marcus 1:9t/m13 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth &
Matteus 4:1t/m 11 Jezus in de woestijn

l.
Lied 538:3,4 Een mens te zijn op aarde, dat is de dood aanvaarden
UITLEG
v.
Verkondiging
MUZIEK:
l.
Lied 91 a : 1,2 Wie in de schaduw Gods mag wonen
GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
v
Oproep tot geven
o
1STE collecte: Woord en Daad. 2de collecte: Kerk
DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
l/g

Lied 367 e Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
Stil gebed

g.

Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
SLOTLIED
l
Lied 422:1,2, 3 Laat de woorden die wij hoorden
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen
MUZIEK
Wij wensen u een goede zondag

