‘Waar je schat is, daar zal je hart zijn’
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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)
-allen gaan staanMorgenlied Psalm 98 vers 1, 3 en 4
Votum en groet:
vg:
gm:
vg:
gm:
vg:
gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
Amen

-allen gaan zittenSmeekgebed
Kyrie en Gloria –lied 299 e uit het nieuwe liedboek
Gebed om de heilige Geest
de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars,
kinderen gaan naar de nevendienst
(begeleiding ouderling van dienst)
Eerste schriftlezing: Hebreeën 11 vers 1 – 16a

Lied NLB 751 vers 1, 2, 3(mannen), 4(vrouwen) en 5
Schriftlezing: Lucas 12 vers 22 – 34
Halleluja: Nieuwe Liedboek 338 b (2 maal geheel)
Overdenking ‘Waar je schat is, daar zal je hart zijn’
Psalm 62 vers 1 en 4
Gebeden – stil gebed – onze Vader
Inzameling der gaven
Kinderen aan het woord
(de kinderen van de nevendienst vertellen wat ze hebben
meegemaakt)
-allen gaan staanLied 33

Sla de rots en laat het stromen,
water dat mijn dorst geneest!
Wijs in wolk en vuur mij wegen
door de nacht van angst en vrees.
Levend water, Levend water,
dat mijn dorst voor altijd lest.
dat mijn dorst voor altijd lest.
Draag mij, als ik bang te moede,
aankom bij de doodsjordaan.
Die de dood hebt overwonnen,
breng ook mij naar Kanaän,
waar ik zingend, waar ik zingend,
voor Uw aangezicht zal staan,
voor Uw aangezicht zal staan.
Zegen
Gemeente:

Orgelspel
Voorganger: ds. Jan Rinzema, Laren. Ds. Rinzema is naast
regulier voorganger ook internet-predikant. Wekelijks bereikt
hij met zijn uitzendingen 2000 luisteraars wereldwijd. Zie
www.preekvandeweek.com
Organist: Rijk Jansen
De diaconale collecte is bestemd voor De Nationale Stichting
ter Bevordering van Vrolijkheid.
De tweede collecte is bestemd voor de uitvoering van de
taken van het College van Kerkrentmeesters.
De derde collecte is bestemd voor exposities.

