ORDE VAN DIENST
PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST
DE OPEN HOF
Zondag 25 februari 2018
Tweede zondag van de veertigdagentijd
liturgische kleur: paars

Afscheid ambtsdragers
en
voorstellen medewerkers
Afscheid van Anne van Leeuwen
als
kerkelijk werker

Thema: ‘Ik praat met je’
Voorgangers

Lector
Cantor- organist

: Anne van Leeuwen,
kerkelijk werker en
ds. Gerrit Olsman
: Gerrit Meine Muis
: Kees Hanegraaff

OM TE BEGINNEN
Orgelspel: Piet Rippen (1928-2006)
Partita over ‘Ich dank dir schon
durch deinen Sohn’
Luiden van de klok
Binnenkomst kerkenraad
Welkom
Stilte
Aansteken van de tafelkaarsen
(de gemeente gaat staan)

Bemoediging
v
a

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorbereidingsgebed
v …………………………………………….
Door Jezus Christus, onze Heer
a AMEN

Zingen: ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’
Liedboek 25: 1 en 2
tekst Willem Barnard en Muus Jacobse
melodie Genève 1551

Eenvoud en eerlijkheid - Karel Eykman
Liedboek 25: 3
(de gemeente gaat zitten)

Gebed voor de nood van de wereld
v Laten wij de Barmhartige om ontferming
aanroepen voor de nood van de wereld,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.
v Gebedsintenties

Zingen: ´Om de mensen en de dieren’
Liedboek 299j: 1 en 2
tekst Karel Deurloo
melodie Christiaan Winter

ROND HET WOORD
Groet
v De Heer is met u allen
a ZIJN VREDE IS MET U
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Gebed van de zondag
Moment met de kinderen
Zingen: ‘Wij zijn bij u gekomen’
Met andere woorden 15: 1, 2 en 3
Tekst Hanna Lam
Melodie Johann Gottfried Vierling 1789
( de kinderen gaan naar de kindernevendienst )

Lezing: 1 Koningen 19: 9 – 18
Zingen: ‘Vroeg ik mijn denken’
Liedboek 824, alle coupletten
tekst Inge Lievaart
melodie Willem Mesdag

Lezing: Marcus 9: 2 – 10
Zingen: ‘Gij zijt in glans verschenen’
Liedboek 543: 2 en 3
tekst Gabriël Smit
melodie Herman Strategier

Uitleg en verkondiging
Zingen: ‘Christus naar wie wij heten’
Liedboek 544, alle coupletten
tekst Willem Barnard
melodie Jaap Geraedts

Afscheid ambtsdragers
en
voorstellen medewerkers

Aanvaarding (tot de gemeente)
v

Gemeente,
Opdat nu mag blijken dat u gelooft dat deze
medewerkers geroepen zijn tot hun dienst in
ons midden, verzoek ik u op te staan en op de
volgende vragen oprecht antwoord te geven:
Belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden en
met hen mee te werken in de dienst
aan onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord?
a JA, VAN HARTE
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GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
Acclamatie: ‘Houd mij in leven’
‘Houd mij in leven’ Liedboek 368d
tekst vijftig psalmen – naar Psalm 25, 17
muziek Bernard Huijbers

Mededelingen
Brengen van de gaven:
1 Kerk in Actie - project Schuldhulpmaatje
2 Protestantse Gemeente Soest
( de kinderen komen terug uit de kindernevendienst )

Orgelspel: Henric Gagnebin ( 1886 – 1977)
Psalm 23

TENSLOTTE
Zingen: ‘Laat de woorden die we hoorden’
Liedboek 422: 1, 2 en 3
tekst Arne Jonges
melodie Willem vogel – ‘God die leven hebt
gegeven’

Zegen
v ……………………………..
a AMEN

Orgelspel: Johann Sebastian Bach ( 1685-1750)
Preludium en fuga in F, BWV 556

==========

Het is mogelijk om in de week die voorafgaat aan de
zondag, uw voorbede aan te vragen bij
ds. Gerrit Olsman.
In de omschrijving moet duidelijk vermeld staan voor
wie of voor wat de voorbede is bestemd.
e-mailadres: g.h.olsman@hccnet.nl
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