MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk,
zondag 29 oktober 2017
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

Intrede
De kaarsen worden aangestoken

Stilte
Orgelspel
Welkom en Afkondigingen
(allen gaan staan)
Aanvangslied

81 (Jubel God ter eer)
gemeente vers 1, 3 en 5
cantorij
vers 2 en 4
allen
vers 6

Psalmlezing

uit psalm 1

Votum en groet
(allen:)
A - - - - - men
(allen gaan zitten)
Gebed

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

Kyrie

Psalmregel
Gloria

670 (Kom Schepper God, o heilige Geest)
gemeente vers 1, 3 en 5
cantorij
vers 2, 4 en 6
allen
vers 7

Inleiding bij de lezingen
<De kinderen gaan naar de kinderdienst>
Schriftlezingen:
1ste lezing

Deuteronomium 6: 1-9

2de lezing

Mattheus 22: 34-46

Lied

320 (Wie oren om te horen heeft)
cantorij
vers 1 en 3
gemeente vers 2 en 4
allen
vers 5

Preek
De cantorij zingt:
Psalm 100

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847)

Jauchzet dem Herrn alle Welt.
Dienet dem Herrn mit freuden,
kommt vor sein Angesicht
mit Frohlocken.

Juicht voor de Heer, aarde alom!
dient de heer met verblijden,
komt voor zijn aanschijn
met jubel.

Erkennet das der Herr Gott ist
er hat uns gemacht,
und nicht wir selbst,
zu seinem Volk,
und zu Schafen seiner Weide.

Besef het: de Heer is God;
híj schiep ons,
wij horen aan hém,
zijn volk hij weidt het als schapen.
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Gehet zu seinen Toren ein
mit Danken,

Treed zijn poorten in
met een danklied,
gaat met lofzang
zijn voorhoven binnen,
looft hem, zegent zijn naam.

seinen Vorhöfen mit Loben,
Danket ihm. Lobet seinen Namen

Denn der Herr ist freundlich,
Overvloed geeft hij, de Heer:
seine Gnade währet ewig
tot in eeuwigheid is zijn genade,
und seine Wahrheit währet für und für. van geslacht tot geslacht is zijn trouw.

Uit de gemeente
Lied

316 (Het woord dat u ten leven riep)
gemeente vers 1 en 3
cantorij
vers 2
allen
vers 4

Collecte onder orgelspel één rondgang voor diaconie en kerk
<De kinderen komen terug>
Dankzegging, voorbeden,
stil gebed en Onze Vader.
(allen gaan staan)
Slotlied
Zegen

Orgelspel

653 (U kennen, uit en tot U leven) vers 1 en 7

(allen:)

A - - - - - men

Uitgangscollecte bestemd voor Nederlands Bijbelgenootschap
Na de dienst is er gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten
en om de Wereldwinkel te bezoeken.
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Aan deze dienst werken mee:
ouderling van dienst Elisabeth de Jong
diaken
Jeroen de Groot
voorgangers
ds Bernard van Verschuer
lector
Annelies Verhagen
organist
Hayo Boerema
collectant
Arie Both
kinderdienst
Theodoor Bos
ontvangst
Lizette Hemmen en Ali Jongebreur
m.m.v. de Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker
Vanavond in de Laurenskerk:
19.00 uur:
Gedachtenisdienst. Voorganger ds Bert Kuipers.
Projectkoor Hans Jansen
Contactgegevens van ds B.F. van Verschuer:
bernardvanverschuer@gmail.com Telefoon: 06- 241 47 919
Wie de emailbrief van onze gemeente wil ontvangen melde
zich even bij gemeentebrief-mkog@kpnmail.nl
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