Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
5e zondag van de zomer
23 juli 2017
het zaad en het onkruid

voorganger: ds. N.J. Pronk
organiste:
Līga Vilmane‐Fioreze
lectrix:
mevr. I. Tolkamp

‐ 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:

gezang 220 : 1 en 4

‐ bemoediging: v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die was, die is, die komt!
v. Kom in ons midden, Heer van het licht,
a. roep ons uit alle duisternis.
‐ drempelgebed:v. God, die ons hart aanziet
a. en ons denken peilt ‐
v. doe ons herleven
a. en maak ons weer nieuw.
v. Breng ons in het reine
a. met U en met elkaar.
v. Geef ons uw licht
en zegen ons met vrede.
a. Amen

‐ eerste psalm:

psalm 48 : 1 en 3

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen: (gez. 299e).
‐ glorialied:

gezang 103c : 2, 3 en 5

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. Lieve Heer,
laat uw woord voedzaam zijn als brood
en uw liefde ons doorgloeien als wijn,
dat wij vol zijn van U
en open staan voor elkaar.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.

‐ lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40 : 12 ‐ 25
‐ lied:

gezang 322

‐ lezing uit het Evangelie: Matteüs 13 : 24 – 30 en 36 – 43
‐ lied: acclamatie, gez. 339f (mel. katern Evang. Luth. kerk, 1998)

‐ uitleg en verkondiging

‐ orgelspel
‐ lied:

gezang 765

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed
‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor Kinderfonds Oost‐Europa

zending en zegen.
‐ slotlied:

‐ zegen.
‐ orgelspel

gezang 827

a. Amen (3x gezongen).

De collecte bij de uitgang is bestemd voor instandhouding eredienst

‐‐‐‐‐‐‐‐

In de dienst volgende week, zondag 30 juli, gaat ds. Bob Wijnbergen voor. In deze
dienst zal hij wegens het aanvaarden van een benoeming als geestelijk verzorger
bij Mediant, afscheid nemen als predikant van de protestantse gemeente te
Haaksbergen‐Buurse.

