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KYRIE, een

smeekgebed voor de nood van de wereld
... daarom bidden wij U om ontferming:
[I = Voorganger, II = Allen]

I

II

VOORBEREIDING
MUZIEK
AANSTEKEN KAARS

(de gemeente gaat staan)
PSALM VAN DE ZONDAG: 122 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
BEMOEDIGING

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van zijn handen niet loslaat.
STILTE

– Wij zagen hoe het spoor van God:
coupletten 1-4: voorzang; refrein: allen; couplet 5 allen

LIED: 1000

BELOOFD LAND IN ZICHT – PROJECTLIED

DE BIJBEL OPEN
GROET

GROET

Genade en vrede voor u,
van God, onze bondgenoot,
van zijn Zoon, onze broeder,
de opgestane Heer,
van de Geest die ons samenbrengt.
Amen.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN
LEZING: 2

Kronieken 36,11-23

LIED: 103

– Zegen, mijn ziel de grote naam des Heren: 5, 6 en 7

(de gemeente gaat weer zitten)
LEZING: Lucas
WAAROVER HET GAAT

15,11-32

– Wie heeft zijn geld verloren
in wisselzang: 1 voorzang, 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen,
5 mannen, 6 vrouwen, 7 allen

LIED: 896

mei 2006

Orde 1 - Dienst van Woord en Gebed

blz. 1

DANKGEBED EN VOORBEDEN,

ACCLAMATIE

telkens beantwoord met:

STIL GEBED
ONZE VADER
PREEK
MUZIEK

BIDDEN EN DELEN
WOORDEN VAN GELOOF (staand):

Met heel de kerk
belijden wij dat wij gemaakt zijn naar het beeld van God,
dat Christus ons zijn vriendschap biedt,
dat wij geïnspireerd worden door de Geest.
Met mensen overal
belijden wij dat Gods goedheid in ons werkt
en dieper wortelt dan alle kwaad.
Met heel de schepping
vieren wij het heilige wonder van leven,
Gods weg met ons
die zich in ons en de wereld openbaart.
MEDEDELINGEN

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
(oecumenische verwoording)

WEGZENDING EN ZEGEN
(de gemeente gaat staan)
SLOTLIED: 938 – Christus die u wilt tooien
ZEGEN,

beantwoord met:
COLLECTE

MUZIEK

mei 2006

Orde 1 - Dienst van Woord en Gebed

blz. 2

