Orde van dienst voor zondag 19 mei 2019 – “Cantate” – Hoeksteen Capelle a/d IJssel

Orgelspel, welkom en mededelingen
Intochtslied: LB 644: 1, 3, 4 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)
Stil gebed, bemoedi ging, groet, drempel gebed (in beurtspraak):
V: La ten wi j s til worden voor God
---- s til te --V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A: Die hemel en aa rde gemaakt heeft
V: We begroeten elkaar va nmorgen in de naam va n die trouwe God
A: zi jn genade en vrede zi j met ons allen.
V: Op de drempel van deze kerkdienst komen wi j aa rzelend tot u, God.
A: Vergeef ons wa t wi j niet goed deden, God, en leer ons om elkaa r te vergeven.
V: Zegen ons, Opges tane, die na de na cht de morgen liet komen.
A: Doe ons leven in het Li cht va n Pasen.
V: Geef ons oog voor elkaa r, en zi cht op uw Ri jk.
A: Da t wi j leven in uw li cht, en met Christus opstaan. Amen.
Psalm van de zondag: LB 145: 1 (O Heer mi jn God, gij koning van ’t heelal)
Kyri ëgebed
Loflied: LB 145: 3, 4 (Genadi g en ba rmharti g is de Heer)
Gebed van de zondag
Kindermoment, daarna begin KND
Kinderlied: “Canta te” (De vogels in de bomen, zi j zingen hun lied – organist: in vlot tempo
a.u.b.) ui t: Alles Wordt Nieuw II, 29 – zie bijlagen
Inleiding op de lezingen
OT-lezing: Rechters 9, 7-20 (door voorganger)
Zi ngen: LB 994
NT-lezing: Johannes 13, 31-35 (door lector)
Zi ngen: LB 976
Overdenking

Zi ngen: LB 1013 (Als alle mensen vogels dromen)
Collecten
Gebeden, s til gebed, Onze Vader.
Sl otlied: LB 871 (Jezus zal heersen waa r de zon)
Zending en zegen

