
Orde voor de zondagse eredienst
in de Protestantse kerk van Wehl

Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken

Stilte

Aanvangslied (de gemeente gaat staan)
Bemoediging en groet

V Onze hulp is in de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen.
A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed (kan met een gezongen kyrie uit het Liedboek)

Glorialied (niet in de Adventstijd en Veertigdagentijd)
Als er kindernevendienst is, zingen we:

Wij geven Gods verhalen door, en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

SCHRIFT

Gebed

Lezing Oude Testament + Lied

(Epistellezing + Lied)

Lied 98 : 1, 2

Lied 98 : 3, 4

Exodus 34 : 4 - 9
Lied 117a alle coupletten



Evangelielezing + Lied

Overdenking

Muziek

Lied (Geloofsbelijdenis)
TOEWIJDING

Pastorale mededelingen
Na een overlijdensbericht zingen:
(tekst: Tussentijds 188: 2; melodie: Eén naam is onze hope)

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis
tot de dag aan zal breken waarop het wachten is.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (oecumenisch)
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.

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. wisselend (bij de uitgang)
Slotlied (de gemeente gaat staan)
Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Muziek

Koffie, thee of limonade in of buiten de kerk

Matteüs 28 : 16 - 20
Lied 333 voorstel :1x voorganger, 1x vrouwen, 1x mannen, 1x allen (voor de dienst 
nog even overleggen of dit zo kan of dat het door de zangers anders wordt gewenst.)

Lied 685 alle coupletten

Lied 834 alle coupletten


