mini-KLANKBORD
3 februari 2019
Welkom en mededelingen.
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Drempelgebed besloten met:
Ouderling : Door Jezus Christus onze Heer.
Allen
: Amen.
Intochtslied: Lied 213 : 1 en 2 “Morgenglans der eeuwigheid”
Stil gebed
Bemoediging en groet
Voorganger: onze hulp is in de naam van de Heer
Allen
: die hemel en aarde geschapen heeft
Voorganger: genade zij U en vrede van God onze Vader,
door onze Heer Jezus Christus
in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Allen
: Amen.
Zingen
: Lied 213 : 5 “Morgenglans der eeuwigheid”
Uitleg van het thema: “want Hij (Jezus) sprak met gezag“ (Lucas 4 : 33)
Kyriëgebed, beantwoord met het gezongen Kyrië, Kyrië, Kyrië eleison
Zingen
: Lied 146 c : 1, 5 en 6 “Alles wat adem heeft love de Here”
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed om verlichting met de Geest
1e Schriftlezing: Jesaja 42 : 1 t/m 7
Zingen
: Lied (Psalm) 136 : 1, 2 en 3 “Loof de Heer, want Hij is goed”
e
2 Schriftlezing: Lucas 4: 31 t/m 37
Zingen
: Lied 528 (: 1 t/m 5) “Omdat Hij niet ver wou zijn”
Overdenking
Orgelspel
Zingen
: Lied 838 : 1, 2 en 3 “O grote God die liefde zijt”
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk "Onze Vader"
Collecte : Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Slotlied : Lied 425 (: 1) “Vervuld van uw zegen”
Heenzending en zegen. “Amen”
Deurcollecte
: Onderhoud gebouwen

MEDEDELINGEN
De bloemengroet gaat vandaag naar:
mevr. L.J. van der Veer in Veghel.
➢ Zondag 10 februari om 10:00 uur is de gezamenlijke dienst in het kerkelijk
centrum in Uden, voorganger is ds. D. van der Vaart.
➢ Zondag 17 februari om 10:00 uur is de gezamenlijke dienst in deze kerk,
voorganger is ds. D. van der Vaart.
➢ PCOB
Ook dit jaar organiseren we op de dinsdagmiddag de inloop - oud -Hollandse
gezelligheid. Elkaar meten in woordenschat, rekensnelheid of zo maar een
spelletje doen. In elk geval elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. A.s.
dinsdagmiddag (5 februari) om 14.00 uur in de koffiekamer van het kerkelijk
centrum in Uden.
Tot dinsdag, Neeltje Hoogstad.

