Orde van dienst

Schepershof
17 oktober 2021, 10.00 uur

Thema:
Wie is heer en meester?
Orgelspel
Na binnenkomst van de kerkenraad stemmen we ons in stilte af op deze dienst
Tekst om er in te komen:
“De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.”
(Markus 10: 45)
Voorganger neemt zijn plaats in, gemeente gaat staan
Welkom, ook aan de mensen die de dienst volgen via beeld en geluid via de
Kerkomroep
Groet:
vg:
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gem: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
vg:
Licht en vrede voor u,
van God de Vader en van Jezus, de Heer.
gem: AMEN.
Zingen:
Psalm 122: 1, 3 volgens Nieuwe Psalmberijming * zie onderaan
(gem gaat zitten)
Inleiding
Kyrië-gebed
Zingen:
NLB 880 (Het leven op aarde)

Gebed om de opening van het Woord
Lezen:
Filippenzen 2: 1 - 11
Zingen:
NLB 1005 (Zoekend naar licht, Nederlandse tekst)
Lezen:
Zingen:

Markus 10: 33 - 45
NLB 991: 1, 4, 6, 7, 8 (De eersten zijn de laatsten)

Overweging
Orgelspel
Zingen:
NLB 838: 1, 4 (O grote God die liefde zijt)

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen:
de bloemengroet
na de dienst wordt u allen uitgenodigd voor de koffie of thee
Collectes

Zingen:

NLB 1014 (Geef vrede door van hand tot hand)

Zegen, gezongen AMEN
Psalm 122: 1, 3 volgens Nieuwe Psalmberijming
1. Ik spring van blijdschap op wanneer
vrienden mij vragen mee te gaan –
Jeruzalem, ik kom eraan;
ik sta al klaar, huis van de HEER!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.
3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet,
haar vestingwal bescherming biedt,
wie van haar houdt in welvaart leeft.
Het is voor elk familielid
en voor mijn vrienden dat ik bid
om voorspoed, veiligheid en vrede.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal,
de mooiste stad van alle steden.

