Zondag 11 september 2022

Durf te kiezen

voorganger:
organist:

ds. Hugo M.Habekotté uit Vlaardingen
dhr. Ron van Halen
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Voorbereiding
Woord van welkom
Aanvangslied: Psalm 62: 1
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit
loslaat het werk van zijn handen.
G:
Genade en vrede van God onze Vader van Jezus Christus
de Heer, door de Heilige Geest
Klein Gloria : lied 195
Zingen: lied 217: 1, 2 en 3
Drempelgebed
Zingen: lied 217: 4 en 5
Gebed bij de opening van het de Bijbel
Dienst van het Woord
Schriftlezing: Deutronomium 30: 15-20
Zingen: lied 900 (3 keer)
Schriftlezing: Lucas 14: 25-33
Zingen: Lied 843
Overdenking
Meditatief moment met orgelspel
Zingen: lied 695
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Dienst van de gebeden
Zingen Hemelhoog 460
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan,
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet.
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en “Onze Vader”.
Slotlied: lied 416
Zegen
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De eerste collecte is bestemd voor PKN: Jong Protestant
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Jong Protestant, de
jeugdorganisatie van PKN, ontwikkelt materialen voor jeugdwerkers en
andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is, waar
kinderen en jongeren zich thuis voelen.
De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk

Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad
Bloemen
De bloemen gaan met een beterschapswens naar
mevr. Ada Mastenbroek-Hoogerwerf Briggemandreef 118
Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom.
Maaltijd 16 september
Op vrijdag 16 september a.s. hopen we weer een gezellige en lekkere
maaltijd te houden in de kerk. Het thema is “Indonesisch”.
U bent allen van harte welkom en kunt uw naam vermelden op de
intekenlijsten in de hal van de kerk.
Of bellen naar Martha Boller 0181-401643
opbrengst van de maaltijd gaat naar de Belangenvereniging Sien.
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