Zondag 14 januari 2018
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout
Voorganger: ds. S. H. Smits
Ouderling: Marijke Mootz
Diaken: Anne-Helene Borgts
Orgel: Gert Boersma

DE INTREDE
- de klok wordt geluid
- stilte, ruimte voor gebed in kerk en consistorie
- de dienstdoende ambtsdragers komen de kerk binnen
- woord van welkom
orgelspel
tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken.
Als de kaarsen branden gaan we staan voor het eerste lied.
Zingen: Lied 66: 1, 2
Bemoediging:
voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer
allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen:
en niet laat varen de werken van Zijn handen.
Gebed:

.......

Zingen: Lied 66: 6, 7
we gaan zitten
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Kyrië en Gloria:
diaken:
Roepen wij tot de Heer
om ontferming over de nood van de wereld,
en prijzen wij zijn Naam.
Omwille van...... roepen wij samen:

diaken:

Geloofd zij God om scheppingskracht,
geloofd zij Jezus die de nacht
zoals de morgenster verdrijft,
geloofd de Geest die met ons blijft.

Gloria: Lied 176: 1, 2, 3

staande

DIENST VAN DE SCHRIFT
Groet en gebed van de zondag:
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voorganger:

allen:

.... gebed van de zondag ....
Dat bidden wij door Jezus, uw Zoon
die met U in de eenheid van de Heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
amen

Inleiding met de kinderen

Zingen: ‘Voor we gaan’

De kinderen krijgen het licht van de Paaskaars mee
en gaan naar de kinderkerk.

Eerste schriftlezing: Jesaja 62: 1-5
Zingen: Lied 525
Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 29 – 2: 1-11
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Acclamatie na de lezingen:

Uitleg en Verkondiging

orgelspel

Zingen: Lied 526: 3

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden
Inzameling van de gaven
Er is gelegenheid om gebedsintenties aan te reiken, daartoe liggen
in iedere bank en bij beide ingangen lichtgele briefjes. Deze worden
aan het begin van de collecten opgehaald door de voorganger.
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Gebeden:
Dankgebed
Voorbeden
telkens besloten met: ‘Zo bidden wij u samen.....’ (Lied 367k)

Persoonlijk gebed, in stilte
Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

ZENDING EN ZEGEN
Vredegroet:
Wensen wij elkaar, de mensen om ons heen, de vrede van Christus,
zodat wij in die verbondenheid met elkaar de zegen ontvangen
en samen dragen in deze wereld.
Zingen: Lied 526: 4

staande

Zegen
allen:

orgelspel
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U bent van harte uitgenodigd
voor ontmoeting,
koffie of thee, in ‘de kapel’

De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via
www.kerkomroep.nl tot ongeveer een jaar na afloop. Van de uitleg wordt
vaak een samenvatting gemaakt die u terugvindt op de website onder
‘kerkdiensten’. Een beperkt aantal papieren exemplaren vindt u na de dienst
op de tafel in de hal.
Contactgegevens: website: www.dzkvk.nl en in het kerkblad ‘Onderweg’ dat u
vindt op de tafels in de hal van de kerk en bij de hoofduitgang.
Wijkpredikant is : ds. Corrie van Duinen tel. 06-30904478,
Email: dsvanduinen@ziggo.nl
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