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O rde  van  d iens t

voor de viering op zondag 13 oktober 2019 (4e zondag van de herfst)

in De Goede Herder Kerk (ZWO-dienst)

Voorganger: ds. J.P. Mellema

Muzikale begeleiding: Bram Hulsebos

<Bevestiging ambtsdragers>

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Moment van stilte

Aanvangslied (staande) Psalm 149:1

Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

Bemoediging: v. Onze hulp is de Naam van de HEER
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Groet: v. De Heer zij met u.
g. OOK MET U ZIJ DE HEER.

                                                                           (Aansluitend gaan allen zitten)
Drempelgebed

Zingen: Psalm 149:3

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.
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Kyriëgebed Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood in de wereld en zijn Naam prijzen

Glorialied: Lied 864:1 en 5

Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD

De bijbel gaat open / Aansteken bijbelkaars

We zingen: Samen in het licht (Wij gaan voor even uit elkaar....)

Schriftlezing: Lucas 17 vers 11 t/m 19

Zingen: Lied 314:1 en 2

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Presentatie van aantredende ambtsdragers

Opdracht

Lied 670: 1, 2, 3, 6, 7.

Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.
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Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Bevestigingsgebed

Aanvaarding en verwelkoming

Voorganger: GEMEENTE, DIT ZIJN UW NIEUWE OUDERLING EN DIAKEN.
WILT U HEN IN UW MIDDEN ONTVANGEN
EN HEN HOOGHOUDEN IN HUN AMBT?

Gemeente: JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE

Zingen: Lied 416: 1 en 2

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en "Onze Vader".

Collecte: ZWO 

Slotlied: (staande) Lied 150: 1 en 2

Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Uitzending en Zegen.

Zingen: Amen, amen, amen
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