Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
3 juni 2018 – 1e zondag na Trinitatis
Voorganger:
Orgel:
Lector:
Ouderlingen:
Diaken:

‐
‐
‐
‐
‐

ds. Alida Groeneveld, interimpredikant
Harry Mast
Nynke van Genderen
Jannie de Greef en Chido van den Hout
Johan Niemans

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: lied 283 1, 3 en 5 allen; 2 vrouwen, 4 mannen
Bemoediging en drempelgebed:
V: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
A: Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Heer, vergeef ons al wat wij verkeerd gedaan hebben,
A: en laat ons weer in vrede leven
V: Amen
Psalm van de zondag: 8a: 1, 2, 3 en 4
KYRIË EN GLORIA
Kyriëgebed
Moment stilte
Zingen: Glorialied 299j

DIENST VAN HET WOORD
Groet: V: De Heer zij met U!
A: ook met U zij de Heer.
Zondagsgebed
V: Laten we bidden…
Voor en met de kinderen
Lied met de kinderen: lied 287: 1 en 5
Onder het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 26:5‐11
Zingen: Lied 713: 1, 3 en 5
Lezing van het Evangelie: Marcus 2:23‐3:6
Zingen: lied 318: 1, 3 en 4
preek
stilte, orgelspel
Lied ‘Maak heel mijn leven tot een lied’: 1, 2, 3 en 5
Uit: Het liefste lied van overzee. Deel 2
Tekst: Sytze de Vries naar Horatius Bonar (1808‐1889)
Muziek: J.B Dykes (1823‐1876) GERONTUS

2 Niet slechts mijn lippen of mijn hart
zijn daartoe instrument.
Alleen mijn hele wezen kan
pas zingen wie U bent.
3 In wie ik ben, in wat ik doe,
in al mijn gaan en staan
klinkt zo de lof aan U, mijn God,
en wordt uw wil gedaan
5 Dan geef ik U, in wie ik ben,
de eer mijn leven lang
en bloeit uit alles wat ik doe
een altijd nieuw gezang
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven bestemd voor de Stichting Tileng (verbeteren
leefomstandigheden op Java).
Tijdens de collecte klinkt orgelspel
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 423
Zegen met gezongen amen
Orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het Jeugdwerk te Haaksbergen

U bent van harte welkom in de Richtershof om elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.
Volgende week zondag, 10 juni 2018, gaat voor ds. J. van Schaardenburgh

