Orde van de dienst zondag 10 maart 2019 Joriskerk, Borculo.

Zingen : Lied 547 : 2,4 en 5

Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling
VOORBEREIDING

DIENST VAN DE SCHRIFT
Groet :
V. : De Heer zal bij u zijn
A. : De Heer zal u bewaren

Zingen : Lied 91 : 1 en 7.
Stil gebed
Bemoediging :
V. : Onze hulp is de Naam van de Ene,
A. : Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. : Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A. : En niet loslaat wat Zijn hand met ons begon.
Drempelgebed :
V. : Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
A. : Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.
…………..gebedsstilte……………
V. : Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
A. :
Amen

We zingen het gebed van de zondag om opening van het Woord met de
woorden van het lied van de maand : Lied 220 , waarna de woorden van
Sytze de Vries onder dit lied gebeden worden.
Eerste Lezing : Romeinen 13 : 8 – 10
Zingen : Lied 320 : 2 en 3.
Evangelielezing : Lucas 4 : 1 – 13
Zingen : Lied 538 : 2 en 4
Verkondiging
Orgelspel
Zingen : Lied 86 : 4 en 5.
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – Voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”
Inzameling van de gaven en orgelspel
Zingen : Lied 313 : 1,3 en 4

Zingen : Lied 91a : 2 en 3.
Gebed om ontferming voor de nood van de wereld.

UITZENDING EN ZEGEN met gezongen Amen, Amen, Amen
Orgelspel

