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‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
‐ welkom en mededelingen

INTREDE
‐ lied 526: 1 en 2
‐ bemoediging

‐ drempelgebed

(zo mogelijk, staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. Schepper van hemel en aarde
‐‐‐‐gebedsstilte‐‐‐‐
v. God,
wij komen vanochtend voor Uw aangezicht
om de doop van Uw Zoon te vieren,
in wie Uw Heilige Geest afdaalde,
de Geest die waait waar hij wil,
ook onder ons.
Wees hier aanwezig en zie ons aan.
Vergeef wat wij misdeden of nalieten.
Vervul ons met uw Geest
die leefde in uw kind, Jezus Christus
a. Amen

‐ Eerste psalm 104: 1 en 8

(u kunt gaan zitten)

‐ Smeekgebed uitlopend op Kyrie eleison 299d
‐ Glorialied 870: 1, 2, 3, 7 en 8
‐ met en voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT
- Groet

‐ Zondagsgebed

v. De Heer is met u
a. ook met u is de Heer
‐‐‐‐‐ gebedsstilte ‐‐‐‐‐
v. God,
Uw stem klonk door de eeuwen heen.
ook vandaag horen wij uw stem.
Maak dat wij haar goed verstaan en begrijpen.
Uw liefde geldt toch voor ieder mens?
Doe ons inzien,
dat in uw gemeenschap plaats is voor alle
mensen,
dat niemand wordt buitengesloten.
Dat wij een plek mogen zijn, waar uw liefde
leeft,
daadkrachtig is en barmhartig.
Laat uw Geest ons vervullen
vandaag, morgen tot in lengte van dagen
a. Amen

‐ Lezing uit het Oude Testament Jesaja 40: 1 – 11
‐ Lied 315: 1, 2 en 3
‐ Lezing uit het Nieuwe Testament Lucas 3: 15 – 16, 21 – 22
‐ Lied 346: 1, 2, 3, 4 en 5
‐ Uitleg en verkondiging

‐ Orgelspel
‐ Lied 524: 1, 2, 3, 4 en 5

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
‐ Gebeden
Dankgebed – voorbeden ‐ stil gebed – Onze Vader
‐ Collecte. Deze is vandaag bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG).

WEGZENDING EN ZEGEN
‐ Slotlied 423: 1, 2 en 3.
‐ Zegen a. Amen (3x gezongen)
‐ Orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd het plaatselijke jeugdwerk.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Agenda
Zondag 20 januari is er om 10.00 uur in de St. Pancratiuskerk te Haaksbergen een
oecumenische gebedsdienst voor de eenheid van kerken en christenen. Hierin
gaan een RK pastor en ds. Gonda Elzenga voor. ’s Avonds is er een vesper, geleid
door mw Sies.

