Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

7e zondag van Pasen – zondag "Hoor",
ook wel genoemd

Wezenzondag

28 mei 2017
voorganger: ds. N.J. Pronk
organist: Harry Mast.
ouderling: G. Bouwhuis
diaken: mevr. H. Canrinus
lector: mevr. T.R. van Genderen
kosteres: mevr. M. Molderink

‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
‐ moment van stilte en voorbereiding
‐ welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
intrede
‐ intredelied:
‐ bemoediging:
‐ drempelgebed:

‐ eerste psalm:

gezang 213 : 1 en 2.
v. Onze hulp in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Heer God,
ook op deze zondag "weeskind":
wanneer U zelf niet bij ons zijt,
blijft dit huis leeg,
en als U zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer U zelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.
Breng ons dan tot waar U zijt,
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker
waarmee wij U bedekken.
a. Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig en ons gebed bezield.
Amen.
psalm 27 : 1 en 4.

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op
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‐ glorialied:

gezang 661

‐ voor en met de kinderen
dienst van de Schrift
‐ groet:

‐ zondagsgebed

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…
v. Heer,
(naar Luthers dienstboek)
God boven alle machten,
die uw zoon, onze Heer Jezus Christus
tot in de hemel verhoogd hebt
als overwinnaar –
wij bidden U,
laat ons niet als wezen achter,
maar geef ons de Geest van de waarheid,
die uw Zoon beloofd heeft.
Door Jezus Christus onze Heer
die met U en de heilige Geest
één enig God leeft en regeert
in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.

‐ lezing uit Openbaringen: Openbaringen 4 : 2 ‐ 11
‐ lied:

gezang 405
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‐ lezing uit het Evangelie:

Johannes 15 : 26 – 16 : 4.

‐ lied:

gezang 665

‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied:

gezang 380

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed
‐ het Onze Vader.

‐ collecte.
De collecte in de dienst is bestemd voor het
Diaconaal Fonds Militairen

zending en zegen.
‐ slotlied:
‐ zegen.

gezang 687 : 3
a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding eredienst
‐‐‐‐‐‐‐‐
In de dienst van volgende week, Pinksteren, zondag 5 juni , gaat ds. H.J. Elzenga voor.
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