WIJKGEMEENTE CENTRUMKERK

Zondag 13 mei 2018
Aanvang: 10.30 uur
wezenzondag, zondag Exaudi
Voorganger
Ouderling
Diaken
Lector
Kinderkerk
Organist

Zanger
Beamteam
Koster
Collecte

ds. Benedikte L. Bos
Klaas Kuiken
Erik Kappetijn
Lotte Kriekaard
Idelette Schuurman
Han Siemons
Dirk-Jan Verburg
Kees Patist en Johan Biemond
Yvonne van der Graaf
1e diaconie en 2e plaatselijke gemeente

Hartelijk welkom in de Centrumkerk. Na afloop van de dienst is er koffie/thee in
de Serre.
Kerkdienst volgende week op het terrein voor het gemeentehuis
10.30 uur De collecte is dan voor taallessen aan vluchtelingen
Kinderkerk – Genesis 9:8-17: Dat beloof ik
Noach en de dieren zijn de ark uit gegaan; de aarde is
weer droog. Dan doet God een belofte aan Noach:
Nooit meer zal het zo erg zijn op de aarde. De
regenboog is hiervan het teken. Met de kinderen
denken we deze week na over beloftes.
Agenda
ma.14/05 18.30 uur Youth Alpha voor 16-25 jarigen (met maaltijd)
di 15/05 20.00 uur Hebreeuwse letters, Centrumkerk
wo 16/05 10.00 uur Lentegesprekken, Centrumkerk
19.30 uur Repetities cantorij en kamekoor Centrumkerk
do 17/05 19.00 uur Kerkdienst Koperwiek
vr 18/05 19.00 uur Rock Solid 10-13 jaar Jongerencentrum De Magneet

ORDE VAN DIENST
als de organist begint te spelen zijn we stil
inleidend orgelspel :Twee Miniature per Organo - Flor Peeters
zingen (staande) psalm 27: 1, 2 en 4
stil gebed
bemoediging voorganger Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed lied 277
de gemeente gaat zitten

kyriegebed
acclamatie
glorialied
intermezzo
groet

“Heer, ontferm u” 3x
lied 657 : 1 t/m 4
voorganger De Heer zij met u
allen
OOK MET U ZIJ DE HEER

lied bij de opening van de Schriften: lied 701
aandacht voor de kinderen
zingen
kaarsenlied Kaars jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.
De Bijbel gaat open, wij horen Gods verhaal.
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal.
de kinderen gaan naar de kinderkerk

lezing O.T.
Ezechiël 39: 22-29
zingen
lied 126a met solozang van Dirk-Jan Verburg
lezing N.T.:
Johannes 17: 1-14a
zingen
lied 653: 1, 4 en 7
uitleg en verkondiging
zingen
lied 663
mededelingen
collecte voor diaconie en plaatselijke gemeente onder orgelspel
Vater unser im Himmelreich - Georg Ph. Telemann
dank- en voorbeden (met acclamatie: “Heer, onze Heer, hoor ons gebed”)
zingen
lied 695 (staande)
uitzending en zegen
orgelspel: Preludium in d - Felix Mendelssonh Bartholdy
welkom bij koffie/thee of fris in de serre

