28 mei 2017
Zondag “Weeskinderen”
Capelle a.d. IJssel, De Hoeksteen
10.00 uur
Voorganger: ds. Adri van der Wal

Intocht
Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied: Ps. 47:1.2
Gelegenheid tot stil gebed
Bemoediging
Vredegroet
Leefregel: Kolossenzen 3:12-17
Drempelgebed
Glorialied: Geroepen om te zingen, nr. 188 (melodie: Wat de toekomst brengen moge)
1. Ik geloof in God de Vader,
2. Ik geloof in Jezus Christus,
groot in wijsheid en in macht,
’s Vaders eengeboren Zoon,
die de hemel en de aarde
mens geworden om ons mensen,
door zijn woord heeft voortgebracht,
lijdend onze smaad en hoon;
die de mens als kroon van de schepping
die gestorven aan de zonde
naar zijn beeld geschapen heeft
opstond ter rechtvaardiging
en nog in zijn grote liefde
en ten hemel is gevaren
alles draagt en aanzien geeft.
waar Hij alle macht ontving.
3. Ik geloof de Heilige Geest die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.
Het Woord gehoord
Gebed
Kinderlied: “Lees je Bijbel, bid elke dag”
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Eerste lezing: Daniël 7:13-14
Zingen: Liedboek voor de Kerken (1973), Gez. 231:1.2.3
1. Wij knielen voor uw zetel neer,

wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
2. Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.
3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.
Tweede lezing: Matteüs 28:16-20
Derde lezing: Titus 1:3-5 (gedeelte dat ook op de kindernevendienst aan de orde komt)
Zingen: Lied 362
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 663
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Het Woord beantwoord
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
stil gebed
gezamenlijk gebeden Onze Vader
Slotlied: Lied 657:1.4
Slotwoord
Zegen
Zingen: Amen

