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Orde van dienst Protestantse Gemeente Linschoten, ’t Kruispunt
Voorganger: ds Leo Webbink

woord van welkom door de ouderling van dienst

lied 659: 4, 5, 6

aanvangslied psalm 33: 1 (berijming 2022)

lezen Lukas 24: 35 - 48

Juich voor de HEER om hem te loven;
oprechte mensen, huldig Hem.
Haal uit je hart een lied naar boven;
leg alle liefde in je stem.
Zing bij de akkoorden;
speel met nieuwe woorden;
zing bij harp en luit.
Maak de mooiste klanken
om de HEER te danken;
zing het vrolijk uit
groet en bemoediging, drempelgebed
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De Heer zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Niet om te oordelen bent U gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
G NEEM OMS ZOALS WIJ HIER AANWEZIG ZIJN
MET HEEL DAT ZONDIGE VERLEDEN
VAN DE WERELD.
(stil gebed)
V U bent toch groter dan ons hart
groter dan alle schuld.
G U BENT SCHEPPER
VAN EEN NIEUWE TOEKOMST,
EEN GOD VAN LIEFDE TOT IN EEUWIGHEID
AMEN
lied psalm 33: 6 (berijming 2022)
Verlangend staan wij uit te kijken
naar onze redder, onze Heer.
Hij is ons schild dat niet zal wijken;
in liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.
gebed om ontferming
glorialied 302
een moment met de kinderen
kinderen gaan naar de nevendienst
lezen Exodus 16: 28 -31, 35, 17: 1 – 7

kleur: wit

lied 871: 1
lezen Openbaring 5: 6 - 14
lied 871: 4
woorden
muzikaal meditatief moment
lied 791: 1, 2, 3, 4
de kinderen komen terug uit de nevendienst
gebeden
met als acclamatie lied 368g
slotlied 642: 1, 2, 4, 5, 8
zegen met gezongen AMEN
orgelspel

