Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
Startzondag: 10 september 2017
Voorganger: Ds. H.J. Elzenga
Organiste: Liga Vilmane‐ Fioreze

‐ Ontmoeting en orgelspel
‐ De kaarsen worden aangestoken aan de paaskaars
‐ Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
INTREDE
‐lied 280: 1‐5

(zo mogelijk staande)

‐ Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
‐

Drempelgebed
v. Heer, wij zijn op weg van gisteren naar morgen,
van verleden naar toekomst,
als individu en als kerk.
a. Graag samen met U

‐ Genadegroet
‐

Psalm 62: 1 en 5 (wij gaan zitten)

‐ Gebed om ontferming
‐ Glorialied 146c : 1 en 3
‐ Gesprekje met de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFT
‐ Gebed van de zondag
‐ Schriftlezing Lucas 19: 1‐10
‐ Lied 531: 2 en 3
‐ Monoloog van Zacheüs

‐ Psalm 139: 1 en 2
‐ De kern van de boodschap
‐ Muzikaal intermezzo
‐ Lied 838: 1 en 2
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
‐ Dank, voorbede, stil gebed en het Onze Vader
‐ Collectes: 1e voor het jeugdwerk JOP
2e voor de eredienst
SLOTZANG EN ZEGEN
‐ Lied: We zijn vandaag op weg naar God (melodie: Glory, glory, halleluja)
Wij gaan van hier op weg met God.
Hij vraagt ons, leef met mij.
Al ben je groot of klein of rijk,
of arm, je hoort erbij.
Het geeft niet welke taal je spreekt,
want ieder kan 't verstaan.
Kom sluit je bij ons aan.
Refrein: Glory, glory, halleluja (3x)
Kom, sluit je bij ons aan.
Zo samen onderweg, ja dan
bemerk je het pas goed;
dat alles beter gaat wanneer
je voor elkaar iets doet.
lk iets voor jou, jij iets voor mij,
dat zal veel beter gaan.
Kom sluit je bij ons aan.
Refrein: Glory, glory, halleluja (3x)
Kom, sluit je bij ons aan.
‐ Zegen. a. Amen (3x gezongen)
_____________________________________________________________
Agenda: Op 17 september gaat voor Ds. N.J. Pronk

