Protestantse gemeente
Michaëlkerk
Leersum
zondag 10 februari 2019
- we vieren in deze dienst het Avondmaal -

Marc Chagall: Ester raadpleegt Mordechai

voorganger:
begeleiding:
lector:

ds. Pieter Goedendorp
Wim ter Haar
Ina Wolff

welkom
OM TE BEGINNEN
zingen:
“Wij komen als geroepen” Lied 612: 1 en 3
(we gaan staan)

moment van inkeer, ‘votum’ en groet
psalm van de zondag
we zingen: “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal...”
Psalm 145: 1 en 2
(we gaan weer zitten)

bij de dienst
gebed om ontferming

(afgesloten met het gezongen “Heer, ontferm U” Lied 301-F)

loflied
we zingen: “Zing van de Vader” Lied 304: 1, 2 en 3
ROND DE SCHRIFTEN
gebed van de zondag
bij de lezingen
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lezing uit Ester 3: 1-6 (…) 4: 1-3 (…) 4: 13-17
we zingen: “Tot God de Heer hief ik mijn stem” Psalm 142: 1 en 2
lezing: Lucas 4: 42-44
lofprijzing
we zingen: “U komt de lof toe...” Lied 339-A
preek
orgelspel
we horen: “God is tegenwoordig” Lied 906
geloofsbelijdenis
we zingen: “Ik geloof in God de Vader” Lied 340-B
GEBEDEN EN GAVEN
gebeden
collecte
DE TAFEL VAN DE HEER
inleiding
vg.
a.
vg.:
a.:
vg.:
a.:

Vrede voor ons allen
VREDE VOOR DE WERELD
Laten we onze harten omhoog richten
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN.

lofprijzing
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heilig
we zingen: “Heilig, heilig, heilig” Lied 405: 4
voortzetting van de lofprijzing en instellingswoorden
aanroeping van de Heilige Geest
‘gebed des Heren’

ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE,
GELIJK IN DE HEMEL, ALZO OOK OP DE AARDE.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN,
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
TOT IN EEUWIGHEID. AMEN.

vredegroet

(we drukken elkaar de hand en wensen elkaar: "De vrede van Christus met u/je")

lam Gods
we zingen: “Voordat ik kan ontvangen brood en wijn” Lied 400
woorden over brood en beker
delen van brood en wijn
dankgebed
tenslotte
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WEER OP WEG
(we gaan staan)

slotlied
we zingen: "Als God, mijn God, maar voor mij is"
Gezang 466: 1 en 3 (LvdK)
zending en zegen
voorg.:
…
allen:
AMEN, AMEN, AMEN!

E N V E R D E R…
Na de dienst is er in het Michaëlhuis gelegenheid om onder het genot
van een kop koffie of thee nog na- en bij te praten. Wees welkom!
Bent u nieuw in ons midden, of te gast? We nodigen u in het bijzonder
van harte uit. We zijn benieuwd naar uw verhaal.
Praten over preken
De preek blijft voor de meeste
kerkgangers het belangrijkste deel van de
kerkdienst. De preek is een samenspel
van een luisterende gemeente en de
sprekende predikant waarin het geloof in
God aan de orde is. Maar welke weerklank
die woorden hebben? Vandaag nemen we
de gelegenheid om er na de kerkdienst
nog even over na te praten. Eerst nemen
we een kopje koffie in de ontvangstruimte
van het Michaëlhuis en dan gaan we in
een gesprekskamer in de kring om na te
praten over de preek. Van harte welkom!
Jolande Bos, ouderling V&T
en ds. Pieter Goedendorp
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Tentoongesteld
In de vitrinekast in het Michaëlhuis is
momenteel een deel van de collectie tasjes en
buidels en beursjes van Sietske van Velze - van
Oene te bewonderen. Ruim dertig jaar geleden
begon zij met haar hobby: breien met kraaltjes,
een oude techniek. De decoraties zijn werkelijk
prachtig! Naast het eigen werk zijn er ook
enkele antieke beursjes die Sietske geleidelijk
aan verwierf.
Op de agenda van het kerkenwerk
Dinsdag 12 februari
Michaëlhuis
19.00 u.: Gebedskring
Woensdag 13 februari
Michaëlhuis
10.00 u.: Mama-/Papa-Café
14.00 u.: H.V.V. – lezing ds. Pieter Goedendorp
19.30: u.: herhalingscursus AED
Donderdag 14 februari
Michaëlhuis
10.00 u.: Koffieochtend
20.00 u.: ‘Geloofsopvoeding: help hoe doe je dat?’
Vrijdag 15 februari
Michaëlhuis
10.30 u.: Open ochtend / Taalcafé
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