
Orde van dienst Zondag 1 november Wehl
Allerheiligen

Orgelspel

Woord van welkom - door ouderling van dienst

Drempelgebed 

Aanvangspsalm - LB 728

Bemoediging 

V. Onze hulp is de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. die trouw houdt tot in eeuwigheid
A. EN NOOIT LAAT VAREN 

DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

Groet

Gebed om ontferming
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger, antwoordt de gemeente met:

HEER, ONTFERM U
CHRISTUS, ONTFERM U
HEER, ONTFERM U OVER ONS!

V. God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen
en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer.

A. AMEN!

Lofprijzing - LB 150a: 1 en 4 

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing - Matteüs 5: 1-12a

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervold worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen 
en van allerlei kwaad betichten.
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.

Orgelspel

Verkondiging

Stilte

Orgelspel

Lied - LB 996

20-04-24 TD



Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Mededelingen over de collecte - orgelspel

Zegenlied - LB 415: 1 en 2

Zegen

Antwoord op de zegen - LB 415: 3 
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