Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
10e zondag van de zomer
27 augustus 2017

De Farizeeër en de tollenaar

voorganger: ds. N.J. Pronk
organist:
Harry Mast
lectrix:
mevr. T.R. van Genderen

‐ 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 221 : 1 en 3.

‐ bemoediging:

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.

‐ drempelgebed:

v. Bij U wil ik binnengaan, God,
(t. P. Oussoren)
in de stilte
en in de lofzang.
Een sterveling ben ik, die tekort schiet,
maar U neemt me voor lief:
een weldaad is het bij U te zijn.
Laat ons dan komen tot U,
die verenigt wat is verdeeld,

verblijdt wie is bedroefd,
vruchtbaar maakt wat dor is.
Gun ons de vreugde van uw huis,
om Jezus' wil.
a. Amen.
‐ eerste psalm:

psalm 68 : 7 en 12.

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

gezang 967 : 7

dienst van de Schrift
‐ groet:

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…

‐ zondagsgebed v. Heer God ‐ groot en goed ‐
(tekst: W. v.d. Zee)
verstevig wat er in ons is
aan geloof, hoop en liefde,
zodat wij doen
wat U van ons wilt, ‐
niet halfhartig op plichtmatig
maar met volle overgave
dan zullen we gaandeweg ervaren
hoe veelbelovend dat is.
a. Amen.
‐ lezing uit het Oude Testament: Daniël 3 : 34 – 45
(apocrief, vertaling: Naardense Bijbel)
‐ lied:

gezang 841 : 1 en 4

‐ lezing uit het Evangelie: Lukas 18 : 9 ‐ 14

‐ lied: "Het lied van de Farizeeër", Adem van het jaar, 173.
tekst: W. Barnard. mel. Willem Vogel.

.
2. De Baäl wordt gediend,
bedrog en eigenbaat,
maar ik, Heer ben uw vriend,
wees Gij mijn toeverlaat.

3. Ik bied U mijn bezit,
ik geef U hart en ziel,
Gij hoort mij als ik bid,
Gij ziet mij als ik kniel.

4. Gij kent mij toch, ‐ ik ben
Uw dienaar openbaar,
een afgezonderd mens,
geenszins een tollenaar.

5. En daarom beef ik nu
en wil ik boete doen,
mijn zonde geef ik U,
vergeef mijn goed fatsoen.

6. Want alles wat ik deed
heeft Christus méér gedaan,
Hij droeg mijn boetekleed
en moest van verre staan.
‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied:

gezang 896

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed

‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor de stichting IFUNI, Rwanda
Verbetering kwaliteit van samenleven in Rwanda

zending en zegen.
‐ slotlied:

gezang 981

‐ zegen.

a. Amen (3x gezongen).

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

‐‐‐‐‐‐‐‐
In de dienst volgende week, zondag 3 september, ambtsdragerzondag, een dienst van
Schrift en tafel, gaat ds. N.J. Pronk voor.

