MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk
zondag 29 mei 2022
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

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

276 (Zomaar een dak)
vers 1 en 2

Psalmlezing

uit psalm 31: 1-9

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 Bij U, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
3 hoor mij,
haast u mij te helpen,
wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.
4 U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,
5 mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,
U bent mijn toevlucht.
6 In uw hand leg ik mijn geest,
HEER, trouwe God, verlos mij.
7 Wie armzalige goden vereren – ik haat ze,
ík vertrouw op de HEER.

8 Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw,
want U ziet mijn ellende,
U kent de nood van mijn ziel,
9 U laat niet toe dat de vijand mij insluit,
U geeft mijn voeten de ruimte.

Votum en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet los laat het werk van zijn handen
V: Genade en vrede van God, Vader, Zoon en Geest.
G: Zijn vrede ook voor u.
(allen:)

A - - - - - men
(allen gaan zitten)
Gebed

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

Kyrie

Psalmregel

31: vers 8

Gloria

305 (Alle eer en alle glorie)
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Inleiding bij de lezingen
<De kinderen gaan naar de kinderdienst>
Schriftlezingen
1ste lezing:
2e lezing:

Ruth 1
Johannes 14: 15-21

Lied

663 (Al heeft hij ons verlaten)

Preek

‘Ik laat jullie niet als wezen achter’
Door Pastor Jose Fontes van Evangelische Kerk
Alfa en Omega en door de voorganger waarna
een moment van interactie.

Lied

door de dochter van Pastor Jose Fontes

Uit de gemeente
Collecte (aankondiging)
<De kinderen komen terug>
Lied

791 (Liefde, eenmaal uitgesproken)

Dankzegging, voorbeden,
stil gebed en Onze Vader
(allen gaan staan)
Slotlied
Zegen

418 (God, schenk ons de kracht)
vers 1en 2
(allen:)
A - - - - - men
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Orgelspel
Uitgangscollecte bestemd voor de huurkosten van de Gebouwen
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 86 RABO 0373 7281 58
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum
o.v.v. huurkosten Gebouwen

Aan deze dienst werken mee:
ouderling van dienst
Christian Jongeneel
diaken
Jeroen de Groot
voorganger
ds Karin de Schipper
lector
Corry van Eekeren-Dolk
organist
Hayo Boerema
collectant
Ernst de Zwart
ontvangst
Monica Baan
kinderdienst
Mark Mouthaan
Vanavond in de Laurenskerk:
19:00 uur

Concertante Vespers
m.m.v. koperblazers en orgel

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

QR CODE MKOG
Doe digitaal mee met de collecte via de Givt
app
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