Jes. 30:21 (M.C.A. Korpel)
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Kampen, Open Hof, 9 juni 2019, 09.30 uur
- Moment van stilte en inkeer
- Welkom en mededelingen
- (gemeente gaat staan)
* Intochtslied: Lied 51:5 (Schep in mij, God, een hart dat leeft in’t licht)
- Bemoediging en groet
- (Hulp) Voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
- Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
- Voorg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
- Gemeente: En niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
- (Groet): Voorg.: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here
Jezus Christus door de Heilige Geest.
- Gemeente: Amen.
- (gemeente gaat zitten)
* Gebed van ontferming (gezongen): Tussentijds 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Wij zoeken
hier uw aangezicht)
- Woord en regel voor ons leven
* Zingen: Tussentijds 9: 13, 14 (Om alles wat U tegenspreekt)
- Inleiding op lezingen
- Gebed bij de opening van het Woord
* Zingen: Tussentijds 9: 18, 19, 20 (Win onze harten voor uw Geest)
- Kind van de zondag steekt de kaars op tafel en het lichtje van de kindernevendienst aan en opent de Bijbel.
- Kinderen naar voren
- Gesprek met de kinderen
* Kinderlied: Hemelhoog 237 (Een vlammetje hier, een vlammetje daar) [VOOR
ORGANIST: 2x ZINGEN?]
- Kinderen naar nevendienst
- Lezing OT: Jes. 30:19-21
* Lied van overzee, deel 1, lied 11: 1, 2 (Daal, liefdesvuur, daal neer, Melodie Eng.
hymne Down Ampney) [VOOR BEAMIST/ORGANIST: TEKST ZIE
PDF IN BIJLAGE; muziek: https://www.youtube.com/watch?v=QK5Ozw5AWUg
- Lezing NT: Hand 2:1-4
* Lied 691 (De Geest van God waait als een wind)
- Tekst: Jes. 30:21: Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen:
‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’
- Preek
* Lied 836, 1, 2, 5 (O Heer, die onze Vader zijt)
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (achter de tafel)
- Inzameling van de gaven
* Slotlied: Lied 686: 1, 2, 3 (De geest des Heren heeft)
- Zegen
* Gezongen AMEN.

