Zondag 27 januari 2019 A.D.
Voorganger
Organist
Kosters

: ds. Riegonda van Welie-Kaai
: Jan Ballintijn
: Hennie Lancker en
Loek Raven

DE VOORBEREIDING
Klokgelui
Orgelspel: Trio in Es.gr.

J.L. Krebs.
(1713-1780)

Vriendelijk verzoek om, wanneer het orgel zwijgt, een moment van stilte in
acht te nemen. In de consistorie wordt dan gebeden voor deze dienst.
U kunt zichzelf dan ook stil maken voor de dienst die komen gaat.
Stil moment voor gebed en inkeer
Kerkenraad komt binnen
Gemeente zingt staande: Lied 840
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
DIE TROUW HOUDT TOT IN EEUWIGHEID
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
door Jezus Christus en de Heilige Geest.
Gemeente : AMEN.
- de gemeente gaat zitten Woord van welkom
Smeekgebed
Aansluitend zingen we na de woorden: ... zo bidden wij u allen tezamen:

- de gemeente gaat staan 2

Lofprijzing:
Voorganger
Gemeente zingt
Voorganger
Gemeente zingt
Loflied

: Heer, open onze lippen,
: ZO ZAL ONZE MOND UW LOF VERKONDIGEN.
: Van de opgang der zon
tot waar zij onder gaat
: ZIJ DE NAAM DES HEREN GELOOFD!
: Lied 869 : 1 en 5
- de gemeente gaat zitten -

Aandacht voor de kinderen
- de kinderen gaan naar de nevendienst DE DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 4 : 31 – 37
31

Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds
op sabbat onderwees. 32Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht,
want hij sprak met gezag. 33Er was in de synagoge iemand die bezeten was
door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels:
34
‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je
gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van
God.’ 35Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’
De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te
verwonden. 36Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar
en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het
gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat
zij de mensen verlaten?’ 37Het nieuws over hem verspreidde zich overal in
de streek.
Gemeente zingt: Lied 853
Overweging
Orgelspel: Wir glauben all an einen Gott. Op. 70.
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Flor Peeters.
(1903-1986)

Gemeente zingt: Lied 1005 (NL)
- de kinderen komen weer binnen Woord van dank aan Anneke van Dijk, Auke Zwaagstra en Klaas Oosterom
voor hun inzet voor het diaconaal comité Verre Naaste
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OECUMENISCH ONZE VADER
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.

Mededelingen
Inzameling van de gaven:
1. Stichting Leprazending Nederland.
Lepra is nog steeds actueel en zonder behandeling leidt
de ziekte tot handicaps, sociale uitsluiting en armoede.
Mensen met lepra behoren wereldwijd tot de allerarmsten.
Patiënten die tijdig hulp krijgen, zijn goed te genezen.
Ze kunnen een zelfstandig en menswaardig leven leiden.
Voorkom uitsluiting, handicaps en armoede.
2. Plaatselijke gemeente.
Bijdrage in de kosten van de plaatselijke eredienst.
DE AFSLUITING
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Gemeente zingt staande: Lied 825 : 1, 4 en 5
Wegzending en zegen
Gemeente zingt: Amen, Amen, Amen.
Vriendelijk verzoek om de kerkzaal pas te verlaten nadat de ambtsdragers
zich naar de consistorie hebben begeven.
Orgelspel: Dialoque a Tailles de Cromorne et dessus de Cornet.
N. de Grigny.
(1672-1703)
+++++
+++
+

Lunch met Rineke van Ginkel, tijdens welke zij haar ervaringen over haar
werk in Zuid- Afrika uiteen zal zetten.
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