MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk
zondag 2 oktober 2022
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

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

280 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Psalmlezing

uit psalm 37: 1-11

Votum en groet`

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: Die ons altijd vasthoudt en naar ons luistert
A: En die ons nooit vergeet of loslaat.
V: Genade en vrede van God, Vader, Zoon en Geest.
A: Zijn vrede ook voor u

(allen:)

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

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

Kyrie

Psalmregel

Vertrouw op de Heer en doe het goede,
bewoon het land en wees er veilig

Gloria

66a (Jubilate Deo)

Inleiding bij de lezingen
<De kinderen gaan naar de kinderdienst>
Lied

Schriftlezingen
1ste lezing:

324(Wat vrolijk over U geschreven staat)
cantorij
vers 1 en 2
allen
vers 3
Habakuk 3: 1-3 en 16-19

Lied

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

2e lezing:

Lucas 17: 1-10

Preek
Orgelspel
Lied

361(Er heeft een stem gesproken)
cantorij
vers 1, 2, 4 en 6
allen
vers 3, 5 en 7

Uit de gemeente
Collecte (aankondiging)
<De kinderen komen terug>
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Dankzegging, voorbeden,
stil gebed en Onze Vader
(allen gaan staan)
Slotlied
Zegen

423 (Nu wij uiteengaan)
(allen:)
A - - - - - men

Orgelspel
Uitgangscollecte bestemd voor Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk
onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels
van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en Christenen.
Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en
gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen
we onder andere het werk van Nes Ammin, de internationale christelijke
gemeenschap
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 80 RABO 0160 9346 13
t.n.v. Hervormde Gemeente Rotterdam
o.v.v. Kerk in Actie Kerk en Israël

Aan deze dienst werken mee:
ouderling van dienst
Christian Jongeneel
diaken
Jeroen de Groot
voorganger
ds Karin de Schipper
lector
Frederique Veldman
organist
Hayo Boerema
collectant
Jan Felix
ontvangst
Tom Boesten en Carola Scholten
kinderdienst
Theodoor Bos
m.m.v. Maascantorij o.l.v. Erica de Wijs
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Vanavond in de Laurenskerk:
19.00 uur

Choral Evensong
Voorganger ds Jacob Korf

Contactgegevens van Corry van Eekeren-Dolk
Dolk1939@ziggo.nl
Telefoon:06-15211543
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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