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voorganger: ds. Job Stein
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• DIENST VAN HET AFSTEMMEN OP GOD, ELKAAR EN ONSZELF •
klokgelui
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Terwijl de kaarsen aangestoken worden zingen we – een aantal keren
achter elkaar -:

(Taizé)
bemoediging
vg.
: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van de Here Jezus Christus.
allen : Amen

L 283 ‘In de veelheid van geluiden
 orgelspel naar lied 283
 L 283 voorgelezen met orgelspel op de achtergrond
 samenzang van L 283:5
kyriegebed
glorialied Psalm 145: 1 & 2
groet
vg.
: De vrede van de Heer is met u allen!
allen : en zijn genade is met u!
gebed van de zondag
voor en met de kinderen
• DIENST VAN HET WOORD •
lezing Matteüs 11: 25 - 30
Orgelspel naar L 886 ‘Abba, Vader, U alleen’
lezing Romeinen 6: 16 – 23
Samenzang L 886 ‘Abba, Vader, U alleen’
uitleg en verkondiging
muzikaal moment
• DIENST VAN HET ANTWOORD •
L 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’:1
afkondigingen
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door
de diaken een kaars aangestoken en gaan allen staan.)

gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader )
inzameling
In de inzameling krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus
een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang we
internetvieringen houden, wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage
giraal over te maken. Onze partners rekenen nl ook nu op ons.
U kunt uw bijdrage over maken naar
-NL79 RABO 03737 20912 – ten name van CvK Prot. Gem
Haaksbergen-Buurse of naar
- NL46 RABO 0316 7005 41 – ten name van CvK PKN Usselo.
slotlied: L 416 ‘Ga met God …’4 & 1
• DIENST IN DE WERELD •
wegzending & zegen

muziek
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