Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
8e zondag van de zomer
13 augustus 2017

voorganger: ds. N.J. Pronk
organiste:
Līga Vilmane‐Fioreze
lectrix:
mevr. J. J. de Greef

‐ 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:

gezang 280 : 1, 2 , 3, 4 en 5.

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.Heer God
wij zijn hier gekomen
omdat we hopen
dat er op deze plek
woorden zullen klinken
waaraan we ons kunnen optrekken,
woorden die waardevast zijn
en betrouwbaar.

Maar tegelijk beseffen we
dat onze oren
daar niet op zijn ingesteld.
Help ons over de drempel
en maak ons open voor U –
in de naam van Jezus,
uw Zoon, onze Heer.
a. Amen.
‐ eerste psalm:

psalm 92 : 7 en 8.

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

gezang 867

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. Alles wat U van ons verwacht, God,
hebt U ons helder gemaakt:
U liefhebben boven alles
en onze naaste als onszelf;
laat de vreugde om de geboden
ons bevrijden van vrijblijvendheid,
ons behoeden voor verstarring
ons bewegen tot levende gehoorzaamheid.
a. Amen.

‐ lezing uit het Oude Testament: Jeremia 32 : 37 ‐ 42
‐ lied:

gezang 176 : 1, 2 en 6.

‐ lezing uit het Evangelie: Lukas 16 : 1 ‐ 9
‐ lied:

gezang 760

‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied:

gezang 718

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed

‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor Kerken in Actie: de zending:
het Egyptisch Bijbelgenootschap

zending en zegen.
‐ slotlied:

gezang 823 : 1 en 5

‐ zegen.

a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor instandhouding eredienst

‐‐‐‐‐‐‐‐
In de dienst volgende week, zondag 20 augustus, gaat ds. H.J. Elzenga voor in een bijzon‐
dere dienst.

