Orde van dienst 26 juni met avondmaal
Ambtsdragers komen naar voren..
Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente door de ouderling van dienst (lezenaar).
Stilte
Openingslied: Lied 360 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, vers 1, 2, 5, 6.
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

Zo bidden wij:
vg

Almachtige God
schepper van al wat leeft

allen:
vg

Jezus Christus, dienaar van mensen,

allen:
vg

ontferm u over ons

ontferm u over ons

Heilige Geest, adem van ons leven,

allen:

ontferm u over ons. Amen.

lied 150a Geprezen zij God, vers 1, 2, 3.
Moment voor jong en oud
Gebed om Gods Geest met Lied lied 695 Heer, raak mij aan met uw adem vers 1, 2, 3, 5.
Eerste lezing (door ouderling): 1 Koningen 19 : 15,16 en 19-21 (graag gehele tekst op dia)
Lied 833 neem mij aan zoals ik ben, (aantal keer zingen)
Tweede lezing (door diaken): Lukas 9: 51-62 (graag gehele tekst op de dia)
lied 922 Wat vraagt de Heer nog meer van ons alle verzen
Overweging

Muziek
Lied 544, Christus naar wie wij heten, vers 1, 2, 3.
Collecten (met eventueel korte toelichting door diaken (lezenaar))
Gebeden, met gezongen acclamatie 368 g Adem van God
Stil gebed

Dienst van de Tafel
Lied van de maand lied 939 , alle verzen
Inleiding
Tafelgebed
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.

Vredegroet
Delen brood en wijn (met muziek)
Dankgebed
Slotlied: lied 827 Mensen wij zijn geroepen om te leven, vers 1, 2, 4.
Zending en zegen
Gezongen Amen
Muziek

