Concept orde van dienst: zondag 29 september 2019 Regenboogkerk Honselersdijk
Muziek
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 82: 1 en 3.
(gemeente gaat staan)
Stil gebed
Bemoediging
voorganger : "Met elkaar spreken wij uit dat Onze hulp is in de Naam van de Here"
allen
: "DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT"
voorganger : "Die trouw houdt tot in eeuwigheid"
allen
:”EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN”
allen
: AMEN
Klein Gloria ( Lied 195)

Kyriëgebed

(gemeente gaat hierna zitten)
gebed om Gods ontferming / verootmoedigingsgebed, afgewisseld met

Loflied

NLB 304: 1, 2 en 3 `Zing van de Vader'
Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Gebed

om verlichting met de Heilige Geest bij opening van de Bijbel

Schriftlezingen afgewisseld met liederen
Inleiding op de lezingen
Oude Testament: Deuteronomium 13:1-6
Zingen: NLB 139a `Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen’
cant. vs 1 - allen vs 1 en 2 - cant. vs 3 - allen vs 3 en 4
Nieuwe Testament: Marcus 9:30-37
Zingen NLB 991 `De eersten zijn de laatsten’
allen vs 1 - cant. vs 2 - allen vs 4 - cant. vs 5 - allen vs 6 - cant. vs 7 - allen vs 8
Overdenking
Muziek en/of lied
Zingen NLB 718, 'God die leven hebt gegeven' (vs 1, 2 cant., 3 en 4 allen)
Gebeden

eventueel voorafgegaan door pastorale mededelingen
- dankgebed
– voorbeden
- voorganger:

(ook uit het voorbedenboek) en eventueel besluiten met
‘zo bidden wij samen’ (zie *2)

– stilte , besloten met een
- gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ zingend; LB 369b
Collecte

eventueel voorafgegaan door overige mededelingen
Kinderen kindernevendienst, jeugdkerk.2.0 (tweewekelijks) en oppas komen terug in de

kerkzaal
Slotlied NLB 871: 1, 2, 3 en 4 `Jezus zal heersen waar de zon’
Wegzending (gemeente gaat staan)
Zegenbede ( zie * 3) besloten met gezongen

‘Amen’

