Orde van dienst voor de oecumenische viering op 12 november 2017 in de Open Hof
kerk te Aalsmeer
Thema: ‘Talent’
Voorganger:
Muzikale begeleiding:

ds Liesbet Geijlvoet
Cees Vrooland - orgel
Het koor The Bridges uit de Kwakel olv Leo van Rijt

De dienst is samengesteld m.m.v. de leden van de liturgiegroep van de Raad van Kerken
in Aalsmeer
orde van dienst:

OPENING
1. Welkom en mededelingen
2. lied: Kondig het jubelend aan, liedboek 659, 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen,
4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen
3. Votum en groet
4. koor: Breng mij over grenzen
5. kinderlied volgens lijst, daarna gaan de kinderen naar de nevendienst
6. Kyriegebed met acclamatie lied 367d
VIERING VAN HET WOORD
7. lied: Loof de heer al wat gemaakt is, Tussentijd 55, vers 1 en 2
Zie meegestuurde bijlage
8. 1e Lezing: Jesaja 48,17-21
9. koor: Tussen de regels door
10. 2e lezing: Matteüs 25:14-29
11. lied: Neem mijn leven, liedboek 912, vers 1 t/m 6
12. Overweging
13. Koor: Aan welke kant sta jij?
14.Geloofsbelijdenis
15. Lied: Stem die de stenen breekt, liedboek 918, vers 1t/m 4

16. kinderen komen terug uit de nevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN
17. Voorbeden aansluitend Stil gebed en Onze Vader (NBV)
18. koor: Rejoice
19. Collecte met orgelspel
AFSLUITING
20. Vredeswens en uitnodiging tot het elkaar toewensen van vrede
21. Slotlied, Ga dan op weg, melodie liedboek 868, koor en gemeente
Ga dan op weg, naar een toekomst van vreugde en vrede
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar,
Liefde verlicht dan je schreden.
Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was liefdevol helen.
Geen hongersnood, wij delen samen het brood,
Er zal genoeg zijn voor velen.
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar een nieuw land niet te falen.
Als wij dat doen, blijf onderweg ’t visioen.
Liefde en warmte uitstralen!

22. Zegen
23. bij uitgang kerkzaal deurcollecte voor Landelijke Raad van Kerken

De volgende oecumenische viering wordt gehouden op zondag 21 januari 2018 in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat om 10.00 uur.
Ds Aart Mak zal in deze dienst voorgaan.
U bent hierbij van harte uitgenodigd.

