Orde van dienst Ontmoetingskerk zondag 16 januari 2022
Voorganger: de heer Egbert Fokkema
Thema: “Zullen we samen onder Zijn Geleide het ‘meer’ van dit nieuwe jaar oversteken?”
VOORBEREIDING
• Inleidend orgelspel
• Aansteken kaars van verbondenheid met de mensen thuis
• Welkom door de ouderling van dienst
• Voorbereiding in stilte
• Intochtslied 84: 1 en 2 – “Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer”
• Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van God.
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw blijft in eeuwigheid
A: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
V: Genade en vrede...........
A: AMEN
• Klein Gloria en inleiding op ons gebed
Lied 919: 1 en 4 – “Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen”
• Gebed om ontferming en Gods Geest bij de opening van het Evangelie
• Hartversterker luisterlied “Here’s your Paradise’ van Chris de Burgh
• Glorialied 102: 3 – “Dank voor een plaats waar elk de ander ziet’ (uit: Zangen van zoeken en zien, melodie LvK: lied 487)
• Toelichting keus thema
HET WOORD
• 1e Schriftlezing (BiGT): Jesaja 60: 1 – 5, 62: 1 – 5
• Lied na de 1e lezing: “Zie ik maak alle dingen nieuw …” (melodie LvK: 68)
• 2e Schriftlezing Marcus 4: 35 – 41
• Lied na de 2e lezing 90a: 1, 3 en 6 - “O God, die droeg ons voorgeslacht”
• Overdenking/ verkondiging
• Meditatieve uitvoering van luisterlied “O eeuwige Vader, sterk in macht”
• Lied na meditatieve uitvoering 444: 1, 2 en 5 –
“Nu daagt het in het oosten”
HET ANTWOORD
• Gebeden:
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader:
• Mededelingen door de ouderling van dienst
OP WEG
• Slotlied 416: 1, 2 en 4 – “Ga met God en Hij zal met je zijn”
• Uitzending en zegen met gezongen amen
• Uitleidend orgelspel

