
                           
VIERPLEK WEHL

12 september 2021

DE VOORBEREIDING

ORGELSPEL

WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

- gemeente gaat staan -

STILTE

DREMPELGEBED
O: God die van mensen houdt,
     wij leggen onszelf aan U voor,
     met alles wat wij hebben
     en alles wat we missen,met alles wat ons lukte
     en alles waarin we faalden.
     Leer ons te onderscheiden en maak ons vrijmoedig.
     Geef ons een hart om van mensen te houden,
     van anderen zo goed als van onszelf.
G: Help ons ons leven opnieuw te bezien
        in het licht van uw heil.

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
O. Die ons voor altijd trouw is……..
G En nooit ophoudt met het werk waaraan Hij begon..
G. AMEN!

AANVANGSLIED – 150 
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VREDEGROET 

V. Vrede zij met u allen!
G. VREDE OOK MET U!

- gemeente gaat zitten -

De Leefwoorden

Lied 72:7

Inleidende woorden

Zingen om de geest:315

DE SCHRIFT GEOPEND
Lezing:Marcus 3:1-6 

LIED - 534

VERKONDIGING

STILTE

ORGELSPEL

LIED - 839

DE GEBEDEN EN DE GAVEN

GEBEDEN

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed
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Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE

INZAMELING VAN DE GAVEN

Orgelspel

GEZEGEND OP WEG

- gemeente gaat staan -

SLOTLIED - 418

ZENDING EN ZEGEN

ORGELSPEL
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In deze dienst:

voorganger:  ds. Dik Bos
ambtsdrager: Henk Dijk
secondant: Ineke Molewijk
organist: Maarten Barneveld
koster: Johan Hamer
beeld en geluid: Ab Berendsen

Agenda:

Woensdag: Inloopochtend in Ons Huis 09.30 - 12.00 uur
Koffie en thee staan klaar!

Zaterdag: 18 september 19.00 uur
Oecumenische viering in r.k. kerk
Voorgangers: ds. Theo Menting en diaken Theo Reuling

Zondag: 19 september: GEEN viering

26 september viering 10.00 uur
Voorganger: ds. Freek Brandenburg uit Aalten
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