De Morgenster, 19 juni 2022
Een dienst van Woord en Tafel
– met een zegen voor Nathan Joël Pronk
Thema: Kiezen of gekozen worden?

Ouderling van dienst:
Voorganger:
Organist:
Diakenen:
Lector:
Leiding kinderdienst:
Beeld & Geluid:
Gastheer:

Liesbeth van Renssen
Erik van Halsema
Klaas de Haan
Joanne Schuitemaker en Eveline van Toor
Marice Sietses
Karin Timmerman en Oscar Westra van Holthe - Kind
Christian Taal, Roald Boegschoten en Albert vd Burgh
Rudy Volkerink

- De voorbereiding Inleidende orgelmuziek
Luiden van de bel
Aansteken van de kaarsen
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Psalm 103, couplet 1 en 5
Groet en bemoediging
Drempelgebed
Zingen: ‘Eeuwige, schenk ons uw Geest’ [Uit: ‘Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow’]
Gebed om ontferming, besloten met het zingen van ‘Om de mensen en de dieren’ [299j]
- Zegen voor Nathan Joël Pronk Hierbij zingen wij eerst ‘Laat de kinderen tot mij komen’
Presentatie en zegen
Verwelkoming
Lied: - 'Zegenwens' [Elly en Rikkert]

- De dienst van het Woord Eerste schriftlezing: Genesis 11: 27-12:3 [NBV21]
Zingen: ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ [324]
Tweede schriftlezing: Efeziërs 3: 9-19 [Uit de Bijbel in gewone taal]
Zingen: ‘U komt de lof toe’ (339a)
Overweging
- De dienst van de tafel Wij zingen staande als geloofsbelijdenis ‘Wij geloven één voor één’ [344]
Dank- en voorbeden, stil gebed
Hierbij zingen wij als acclamatie LB 368c ‘Doe lichten over ons’
Mededelingen en toelichting collecten
Nodiging
Zingen: ‘Voordat ik kan ontvangen brood en wijn’ [400]
Woorden over brood en wijn
Onze Vader (allen staan)
Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe
Terwijl we een bakje met brood en wijn halen zingen we ‘Eat this bread’ [Taizé]
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ [416]
Zending en zegen
Zingen: ‘Vrede voor jou’ [421]
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