MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk
zondag 29 april 2018
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

Intrede
De kaarsen worden aangestoken
Stilte
Orgelspel
Welkom en Afkondigingen
(allen gaan staan)
Aanvangslied

601 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)
cantorij
vers 1
gemeente vers 2
allen
vers 3

Psalmlezing

uit psalm 119

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

Gebed

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

Kyrie

Psalmregel
Gloria

33 (Kom nu met zang en roer de snaren) vers 2

Inleiding bij de lezingen
Schriftlezingen
1ste Lezing:

Deuteronomium 4: 32-40

2de Lezing:

1 Johannes 3: 18-24

Lied

625 (Groen ontluikt de aarde)
gemeente vers 1
cantorij
vers 2
allen
vers 3

Preek
Cantorij

J.P. Sweelinck (1562-1621)
“Psaume 96”

Chantez à Dieu chanson
nouvelle
Chantez, ô terre universelle
Chantez et son nom bénissez,
Et de jour en jour annoncez
Sa delivrance solennelle.

Zingt voor God een nieuw lied,
Zingt o gehele aarde,
Zingt en zegent zijn naam
En verkondigt van dag tot dag
zijn grootse bevrijding
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Uit de gemeente
Lied

910 (Soms groet een licht van vreugde)
cantorij
vers 1 en 3
gemeente vers 2
allen
vers 4

Collecte onder orgelspel één rondgang voor diaconie en kerk
Dankzegging, voorbeden,
stil gebed en Onze Vader
(allen gaan staan)
Slotlied

704 (Dank, dank nu allen God) vers 1

Zegen
(allen:)
A - - - - - men
Orgelspel

Uitgangscollecte bestemd voor de Kerkrentmeesters

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
diaken
voorganger
lector
organist
collectant
ontvangst

Dia Aris
Carola Scholten
ds Bernard van Verschuer
Jantine vd Kooij
Hans van Gelder
Arie Both
Mario van Voorst en Monica Baan

Laurenscantorij o.l.v. Mirjam van den Hoek

Vanavond in de Laurenskerk:
19.00 uur:

Bachorgelvespers. Voorganger ds Jan de Visser.
Organist Geerten Liefting.

Contactgegevens van ds B.F. van Verschuer:
bernardvanverschuer@gmail.com
Telefoon: 06 - 241 47 919

Wie de e-mailbrief van onze gemeente wil ontvangen
of de preek van deze dienst, melde zich even bij:
mkog@kerkenindelaurens.nl
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