Protestantse gemeente te Haaksbergen – Buurse
6e zondag van de Zomer
30 juli 2017
Voorganger
Organist

: ds. Bob Wijnbergen
: Līga Vilmane ‐ Fioreze

‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
‐ welkom en mededelingen

INTREDE
‐ lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5
‐ bemoediging

‐ drempelgebed

(zo mogelijk, staande)

v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. Schepper van hemel en aarde
‐‐‐‐gebedsstilte‐‐‐‐
v. God,
Vader en Moeder,
wij danken U dat wij hier samen zijn
van dicht bij en van ver weg,
onder dit dak, in deze kerk,
om betekenis en rust te vinden,
om u onze gedachten en intenties voor te leggen.
Zie ons aan zoals wij zijn.
Vergeef ons falen en wat wij nalieten.
Sterk ons geloof in het goede
en geef de kracht om het kwaad onder ogen te zien.
In naam en geest van Uw kind, Jezus Christus
a. Amen
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‐ Eerste psalm 139: 1 en 9
(u kunt gaan zitten)
‐ Smeekgebed uitlopend op:

‐ Glorialied 655: 1, 2 en 3
‐ met en voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT
- Groet

‐ Zondagsgebed

v. De Heer is met u
a. ook met u is de Heer
‐‐‐‐‐ gebedsstilte ‐‐‐‐‐
v. God,
Uw stem heeft de eeuwen door geklonken
en gaat over de wereld,
inspireert mensen,
troost, sterkt en steunt.
Laat Uw stem ook ons raken.
ons vertrouwen en kracht geven op onze weg
om het goede te doen
en niet af laten ons in te zetten
voor een rechtvaardige wereld.
Een wereld die uw geest weerspiegelt.
Amen

‐ Lezing uit het Oude Testament Genesis 12: 1 – 4a
‐ Lied 802: 1, 3, 4, 5 en 6
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‐ Lezing uit het Nieuwe Testament Lucas 19: 1 – 10
‐ Lied 533: 1, 2, 3, 4 en 5 Church Hymnery. Wil je mee en volg je mij

2. Wil je alles laten staan,
als ik je noem bij naam?
Heb je oog voor goed en kwaad
dan zal het anders gaan?
Overwin je wat je stoort,
durf je ’t leven met mij door,
dat ik jou gebed verhoor,
in jou en jij in mij.

4. Wil je houden van jezelf,
als ik je noem bij naam?
Wil je winnen van je angst,
dan zal het anders gaan?
Je gelooft ’t bijna niet,
de toekomst die je ziet,
door mijn hand en blik en lied
in jou en jij in mij.

3. Wil je blinden laten zien,
als ik je noem bij naam?
Laat je onderdrukten vrij,
dan zal het anders gaan?
Maak je alle wonden schoon,
denk niet o wat ben ik vroom,
maar kom delen in mijn droom
in jou en jij in mij.

5. Heel je woord echoëd in mij,
als jij mij roept bij naam.
Keer mij om en maak mij vrij
dan zal het anders gaan.
In jou ruimte ga ik mee,
waar jouw liefde is en vree,
dus ik ga en groei en leef
in jou en jij in mij.
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‐ Overweging
‐ Orgelspel
‐ lied 395. ‘What woundres love is this’ Church hymnery
1. What wondrous love is this, oh my soul, oh my soul
What wondrous love is this, oh my soul
What wondrous love is this, that caused the Lord of Bliss
To send such perfect peace to my soul, to my soul
To send such perfect peace to my soul
2. The winged angels fly, bear the news, bear the news,
the winged angels fly, bear the news
the winged angels fly, like comets through the sky
With loud and joyful cry, bear the news, bear the news
With loud and joyful cry, bear the news
3. To God and to the Lamb I will sing, I will sing
To God and to the Lamb I will sing
To God and to the Lamb, who is the great I AM
And to the Son of man I will sing, I will sing
And to the Son of man I will sing
2. When we're from sorrow free, we'll sing on, we'll sing on

When we're from sorrow free, we'll sing on
When we're from sorrow free, we'll rise and joyful be
And through Eternity, we'll sing on, we'll sing on
And through eternity, we'll sing on

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
‐ Gebeden
dankgebed – voorbeden ‐ stil gebed – Onze Vader
‐ Collecte. Deze is vandaag bestemd voor Edukans, organisatie voor schoolopbouw
in ontwikkelingslanden .
De 2e (uitgangs‐) collecte is bestemd de instandhouding van de eredienst
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AFSCHEID VAN DS. BOB WIJNBERGEN
Beste Bob,
Vandaag eindigt je dienstwerk als predikant van de Protestantse Gemeente
Haaksbergen ‐ Buurse.
Eenmaal ben je in het ambt van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt je uitgesproken
dat je de Heilige Schrift aanvaardt
als bron van de verkondiging
en als regel van het geloof
en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is
Je hebt beloofd geheim te zullen houden
wat je vertrouwelijk ter oren mocht komen
en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.
Wij laten je gaan en zeggen je dank
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee je tot hiertoe je dienstwerk in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wij hopen dat je, met de jou geschonken gaven, dienstbaar blijft aan Christus’
gemeenschap.
Laten we bidden:
Wij danken u God voor de toewijding van onze predikant
waarmee hij zich heeft ingezet voor deze gemeente,
waarvan hij vandaag afscheid neemt.
Voor zijn volharding en trouw prijzen wij U, bron van alle goed.
Bevestig het werk van onze handen.
Aan u die door de kracht die in ons werkt bij machte is
veel meer te doen dan wij vragen of denken,
aan u komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus
tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid.
Amen

WEGZENDING EN ZEGEN
‐ Slotlied 419: 1, 2 en 3
‐ Zegen a. Amen (3x gezongen)
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‐ Orgelspel ‘Toccata’ uit de 5e orgel symfonie van C.‐M. Widor

Agenda
Op zondag 6 augustus 10.00 uur is er een dienst met Heilig Avondmaal waarin ds. Nico
Pronk voorgaat.
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