Orde van dienst Opstandingskerk Tilburg 20 november 2022
Liturgische kleur: wit
Met ondersteuning van voorzangers
Ambtsdragers komen naar voren.
Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente door de ouderling van dienst
Stilte
Openingslied: Lied /psalm 46 vers 1 en 3.
Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
(allen) en het werk van zijn handen nooit loslaat.
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede,
van God onze Vader, van Jezus Christus de Levende,
door de heilige Geest
(allen) Amen
Gebed
Gloria lied 158a vers 1 en 3 Lofzang van Zacharias
Inleiding op de dienst
Gebed om Gods Geest
Eerste lezing (door ouderling): Maleachi 3: 19-22 (NBV)
Lied 767 De toekomst van de Heer is daar, vers 1, 2, 6, 7.
Tweede lezing (door diaken): Lucas 23:33-43 (NBV)
Lied 538 Een mens te zijn op aarde, vers 1, 3, 4.
Overweging
Muziek
Gedachtenis
Inleiding
We zingen 1x Als alles duister is, lied 598
Lezen van de namen
Zingen : Als alles duister is (1x)
Hans van der Leun en Cor de Vries ontsteken de lichtjes bij het noemen van de namen.
Muziek op achtergrond : Als alles duister is.

Afsluitende woorden
Collecten
Gebeden, met gezongen acclamatie 368j Heer hoor ons bidden
Stil gebed
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Slotlied: lied/psalm 91 a Wie in de schaduw Gods mag wonen, vers 1, 2, 3.
Zending en zegen
Gezongen amen
Muziek

