Startdienst 6 september 2015
Nieuwe jaarthema: Bouw een brug

Voorganger
Muzikale medewerking:

: mw. Jolanda Aantjes
: organist Cor van Kooten
: band True Colors
Mede voorbereid door Werkgroep Vorming en
Toerusting

*Voorafgaand aan de dienst wordt er op het kerkplein gezongen,
samen met de parochianen
Welkom namens de kerkenraad
Zingen:
Lied 288
Lied 280: 1, 2, 3, 4

Goedemorgen, welkom allemaal
De vreugde voert ons naar dit huis

Bemoediging en groet
+ aansluitend lied 280 : 5
Uitleg nieuwe jaarthema Bouw een brug
Moment voor de kinderen
Kinderen gaan naar de kinderkerk
Gebed om ontferming en licht van de Heilige Geest
Glorialied: 146 c: 1,4,6,7 Alles wat adem heeft love de Here
Lezingen: Lucas 5 : 12-15 en Matteus 9 : 35-38
(Jezus, de bruggenbouwer bij uitstek)
Zingen: Lied 365 : 1 en 3 E.L

Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dier’bre Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Verkondiging
Zingen: lied 705

E.L

Kinderen van de Vader

Wij willen samen vieren
dat God van mensen houdt
en dat Hij in ons midden
zijn rijk van liefde bouwt.
refrein:
Omdat wij kind’ren van de Vader zijn,
omdat wij kind’ren van de Vader zijn
Wij willen samen delen
met kind’ren klein en groot
en net als Jezus geven
aan anderen in nood. refrein
Wij willen samen leven,
als vrienden verder gaan
en steeds opnieuw vergeven
wie ons heeft pijn gedaan. refrein
Wij willen samen spelen
in huis en op de straat,
geduldig zijn en helpen
wanneer het moeilijk gaat. refrein

Dienst van de gebeden

Collecte
Kinderen komen terug
Uitleg over verloop van de dag
Slotlied : lied 425:

Vervuld van uw zegen

Zegen met aansluitend gezongen Amen

