mini-KLANKBORD
3 maart 2019
Welkom en mededelingen.
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Drempelgebed besloten met:
Ouderling : Door Jezus Christus onze Heer.
Allen
: Amen.
Zingen
: Lied (Psalm) 33: 1 en 2
“Kom nu met zang en roer de snaren”
Bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen
: Die hemel en aarde geschapen heeft
Voorganger: Genade aan U en vrede van God onze Vader.
Door Jezus Christus onze Heer.
Allen
: Amen.
Zingen
: Lied (Psalm) 33: 8 “Kom nu met zang en roer de snaren”
Kyriëgebed, beantwoord met het gezongen Kyrië
Glorialied : Lied 216 (: 1 t/m 3) “Dit is een morgen als ooit de eerste”
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed van de zondag
1e Schriftlezing: Jesaja 50 : 4 - 10
Zingen
: Lied (Psalm) 23 (: 1 t/m 3) “Ik wil van God als van mijn Herder
spreken”
2e lezing : Marcus 8: 27 - 35
Acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.
Zingen
: Lied 313 : 1 en 2
“Een rijke schat van wijsheid”
Verkondiging
Orgelspel
Zingen
: Lied 835 (: 1 t/m 4) “Jezus, ga ons voor”
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankzegging en voorbede - stil gebed en het gezamenlijk "Onze Vader"
Collecte : Diaconaat buitenland (Noodhulp)
Zingen
: Lied 791 (: 1 t/m 6) “Liefde, eenmaal uitgesproken”
Heenzending en zegen. "AMEN"
Deurcollecte: Kerk

MEDEDELINGEN
De bloemengroet gaat vandaag naar:
mevr. J. Overkleeft-Prins in Veghel.
➢ Zondag 10 maart om 10:00 uur is de gezamenlijke ontmoetingskerk-dienst in
het kerkelijk centrum in Uden; voorganger is ds. H. Veltkamp uit Zaltbommel.
➢ Zondag 17 maart is om 10:00 uur de gezamenlijke avondmaalsdienst in deze
kerk met als voorganger ds. D. van der Vaart.
➢ PCOB.
A.s. dinsdag, 5 maart, is er, ondanks de carnavalsvakantie en -drukte gewoon
inloop, Oud-Hollandse gezelligheid; 14.00 uur in het kerkelijk centrum in Uden.
U bent van harte welkom.

