Lied: 528: 1 (cant.), 2 (cant.), 3 (allen), 4 (cant.) en 5 (allen)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Liturgie

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Kinderlied: 782
Collecten

1. Werelddiaconaat Kia
2. Voor de kerkdienst

Tijdens de collecten zingt de cantorij: Turn back, o man van G.Holst

Zondag 3 februari 2019
4de Zondag na Epifanie
m.m.v. de Cantorij

1 Turn back, O man, forswear thy foolish ways.
Old now is earth, and none may count her days,
Yet thou, her child, whose head is crowned with flame,
Still wilt not hear thine inner God proclaim,
'Turn back, O man, forswear thy foolish ways.'
2 Earth might be fair, and all men glad and wise.
Age after age their tragic empires rise,
Built while they dream, and in that dreaming weep:
Would man but wake from out his haunted sleep,
Earth might be fair, and all men glad and wise.
3 Earth shall be fair, and all her people one;
Nor till that hour shall God's whole will be done.
Now, even now, once more from earth to sky,
Peals forth in joy man's old, undaunted cry,
'Earth shall be fair, and all her folk be one!'

Slotlied: 825: 1 (allen), 3 (cant.), 4 (allen), 5 (cant.), 6 (allen) en 8 (allen)

“Jezus, beeld van God”

(staande)

Zegen, door de gemeente beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel: ‘Allegro’ uit ‘Concerto in G’ van J.S.Bach (1685-1750)

Voorganger:
ds. Kees v.d. Vate
Ouderling van dienst: Wilco Roke
Organist:
Marijn Slappendel

Na de dienst is er koffie, thee of limonade

Open Hof, gezamenlijke dienst

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel

‘Allegro en Largo’ uit ‘Concerto in G’ BWV 973 J.S.Bach (1685-1750)

Welkom en mededelingen

(hierna gaat de gemeente staan)

In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken

Gloria: V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde, en
verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Bemoediging:

Glorialied: Ps.146: 1 (allen), 2 (cant.), 3 (allen), 4 (cant.), 5 (allen)

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Gebed van de zondag
Drempelgebed:

V: God, in uw licht staan wij onwennig.
Wie zijn wij dat Gij ons roept,
dat Gij ons vinden wilt?
G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD
MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN.

.Aanvangslied: Ps.134
Groet:

V: De Heer is met u.
G: Ook met u is de Heer.

(gemeente gaat zitten

Thema
Schuldbelijdenis: (allen)
Voor U belijden wij, almachtige God, voor heel de kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben, in gedachten, woord en daad,
in het kwade dat we gedaan hebben en in het goede dat we hebben nagelaten.
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden en geef dat wij U mogen dienen;
Vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer, Amen.
Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood der
wereld …
Na 'daarom bidden wij' zingt de gemeente telkens:

Moment met de kinderen
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFTEN
Inleiding op de lezingen
Lezing Brieven: Kolossenzen 1: 15 - 20
Cantorij: ‘ Lead me, Lord’ van S.S.Wesley
Lead me, Lord, lead me in thy righteousness;
make thy way plain before my face.
For it is thou, Lord, thou, Lord only, that makest me dwell in safety.
(Psalm 5:8 en 4:9)

Evangelielezing: Matteus 11: 25 -30
Lofprijzing: (staande)

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Verkondiging
Stilte

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
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