
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag 15 juli 2018 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 
Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel   

   
Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 
Aanvangslied  84 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)  

vers 1, 4 en 6 

 

Psalmlezing uit psalm 85  

 

 

Votum en groet   

(allen:)  

 
                     A - - - - - men 

(allen gaan zitten) 

 

 

Gebed moment van stilte  
 en gesproken gebed 
 overgaand in gezongen Kyrie 
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Kyrie 

 
 

Psalmregel vervolg psalm 85  
 

Gloria 864 (Laat ons de Heer lofzingen) vers 1 en 2 
 
Inleiding bij de lezingen  

 

Schriftlezingen  

1ste Lezing:  Jesaja 52: 1-6 

2de Lezing:  Marcus 6: 6b-13 

 

Lied  534 (Hij die de blinden weer liet zien) 
 
Preek  
 
Orgelspel   

   
Uit de gemeente  
 

Lied 816 (Dat wij onszelf gewonnen geven) 
 

Collecte onder orgelspel één rondgang voor diaconie en kerk 

 

Dankzegging, voorbeden,  

stil gebed en Onze Vader 
 

(allen gaan staan) 

 

Slotlied     73 (uit Tussentijds) (Zoals Ik zelf gezonden ben) 

 vers 1, 2, 3 en 5 
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2 Wat gij gehoord hebt en gezien 
moet gij bekend gaan maken:  
wat Ik u in de stilte sprak  
roept dat vanaf de daken.   
 

 3 Neemt onderweg geen reiszak mee  
  maar gaat met lege handen  
  en boodschapt als een vredesduif:  
  ‘Gods rijk is nu op handen’. 
 
 5 Zo zal het rijk der hemelen  
  onder de mensen komen:  
  op aarde zal hernieuwde hoop  
  in goede vrede wonen. 
  

Zegen    

 (allen:)                

 
    A - - - - - men 

 
Orgelspel   
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Uitgangscollecte bestemd voor Kosten administratie (CvK) 
 

 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten 
en om de Wereldwinkel te bezoeken. 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Rinus van Es 
diaken    Carola Scholten 
voorganger    Ko Joosse 
lector    Annelies van Heest 
organist    Geerten Liefting 
collectant    Tom Boesten 
ontvangst      Annelies van Heest en 
    Eveline de Koning 
 

 

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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