Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse

6e zondag van de verschijningen
11 februari 2018
voorganger:
organiste:
lectrix:

ds. Olaf Haasnoot
Marion Röber
Nynke 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:
288
‐ bemoediging:
v. Onze hulp in de naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
‐ drempelgebed:
v. Heer God, U kent ons tot in onze diepte, U weet hoe wij zijn
a. Keer U om naar ons toe dat wij niet blindelings doorgaan
v. Open onze harten voor het geheim van uw liefde,
a. en vernieuw ons door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

‐ eerste psalm:

Ps 33:1,2.

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen.

‐ glorialied:
‐woord voor de kinderen

gezang 305

dienst van de Schrift
‐ groet: v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…
Geborgen in uw liefde,
gevoed door uw brood en wijn,
gestorven om te leven met U,
komen we hier bijeen.
Wees met uw Geest in ons midden.
Laat de glans van uw aangezicht onder ons wonen.
Open onze harten
voor Uw Geest.
a.Amen.
‐ lezing uit het Eerste Testament: 2 Koningen 5:1‐5, 9‐15 b
‐ lied:

350

‐ lezing uit het Tweede Testament: Marcus 1:40‐45
‐ lied:

221:1,2

‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied:

900

gebeden en gaven

‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed
‐ het Onze Vader.
‐ collecte, bestemd voor de Voedselbank Enschede‐Haaksbergen

zending en zegen.
‐ slotlied:

416

‐ zegen.

a.Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkmuziek

Aanstaande zondag 18 februari is er om 10.00 uur een dienst waar ds. J.
Schuitemaker uit Losser zal voorgaan.

