Orde van dienst voor de Waterstaatskerk 24 februari 2019 10:30 uur
Welkom
Stille voorbereiding
Morgenlied: LB 767:1, 2 en 3
v Onze hulp is de Naam van de Heer
a die hemel en aarde gemaakt heeft
v die ons zijn woord gegeven heeft
a die ons aan elkaar heeft toevertrouwd.
v De Heer zij met U!
a ook met u zij de Heer!
Psalm van de zondag: P 103:1 en 2
Kamerkoor: Cantique de Jean Racine, Gabriel Fauré
Vertaling:

Vleesgeworden Woord van de Allerhoogste! Onze enige hoop.
Eeuwig licht van hemel en aarde,
Wij verbreken de vredige stilte van de nacht,
Goddelijke Redder, richt uw oog op ons
Spreid het vuur van Uw alomvattende genade over ons uit,
Zodat de helse nachten vluchten op het horen van Uw stem,
Verstoor de slaap van de sluimerende zielen,
want hij voert hen weg van Uw wetten!
O Christus, ontferm U over dit volk,
nu bijeen om U te loven,
Ontvang de lofprijzing van Uw eeuwige Naam,
Moge Uw volk heengaan, vervuld van Uw genade.
Moment met de kinderen
Zingen: LB 809
Gebed van de zondag
Schriftlezingen:
Gen.45:3-1,15
Lc.6:27-38
Zingen: LB 320
Verkondiging
Zingen: LB 791:1, 2, 3 en 5
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Inzameling van de gaven
Kamerkoor: Ubi Caritas, Maurice Duruflé
Vertaling:

Waar liefde is, daar is God.
De liefde van Christus heeft ons verenigd.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons de levende God vrezen
en met een oprecht hart liefhebben.
Tafelgebed
Zingen: LB 404e

Vervolg tafelgebed
Zingen: LB 403a, 1e twee regels
Vervolg tafelgebed
Onze Vader
Delen van brood en wijn
Kamerkoor: A Gaelic Blessing,
Vertaling:

Diepe vrede als de rollende golven voor jou
Diepe vrede als de ruisende lucht voor jou
Diepe vrede van de stille aarde voor jou
Diepe vrede van de schijnende sterren voor jou
Diepe vrede van een rustige nacht voor jou
Maan en sterren verspreiden hun helende licht over jou
Diepe vrede van Christus, het Licht van de wereld,
voor jou diepe vrede van Christus, voor jou.
Dankzegging
Slotlied: LB 425
Zegen

