Protestantse gemeente Edam
14 oktober 2018 in De Swaen
m.m.v. de Nicolaascantorij

“Ik zal hen weer naar hun eigen land brengen,
hen planten in hun eigen grond;
nooit meer worden ze weggerukt
uit het land dat ik hun gegeven heb.
Ik, de Heer, uw God, kondig dit aan”
Amos 9:14-15

voorganger
ouderling van dienst
diaken
organist
cantorij o.l.v.
kinderkerk
creche

ds. Mirjam Koole
Dirk Tump
Alida Gorter
Frans Koning
Els Hermanides
Marleen de Vries
Annie Lagerburg

muziek
lied 1005

“Zoekend naar licht hier in het duister”

welkom door de ouderling van dienst
- de kaarsen worden aangestoken
- we gaan staan

lied 726
”Hoor, een heilig koor van stemmen”
cantorij: 1 en 5
allen: 2 en 6

voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gemeente:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. AMEN
- we gaan zitten

Inleiding op het thema en het kindergesprek
- kinderen gaan naar de kinderkerk

lied 882
cantorij: 1
allen: 3 en 4

“Allerhoogste God heilig en glorierijk”

gebed

we lezen het verhaal van Amos de profeet

Cantorij zingt:
“We will rejoice in thy salvation and triumph
in the name of the Lord our God”
(William Croft, 1678 – 1727)

lied 848
cantorij: 1 en 4
allen: 3 en 5

“Al wat de mens te kennen zoekt”

overweging
meditatieve muziek:
“Exsultate Deo, adjutori nostro. Alleluja. Jubilate Deo
Jacob. Alleluja.”
(Alessandro Scarlatti
tti , 1659 – 1725)

Lied 880 “Het
Het leven op aarde is vreugde en rijkdom”
rijkdom
cantorij: 1 en 3
allen: 2 en 4

Dankgebeden en voorbeden
stil gebed, afgesloten met:
onze vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht
En de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
AMEN.

collectes
- kinderen komen terug uit de kinderkerk

gesprek met de kinderen

lied 849

“Zoek de wegen van de wijsheid”

zegen, afgesloten met het
et gezamenlijk zingen van,

activiteiten de komende week:
zon 14 okt
di 16 okt
do 18 okt
vrij 19 okt

wandeling naar Santiago 1e etappe
kerkenraad
14.00 uur Op de Thee bij de Dominee
Deadline Het Venster
18.15 uur Erev Shabbat in De Swaen

komende diensten
zon
zon

21 okt ds. Robert-Jan Duijn
28 okt ds. Mirjam Koole (Bijbelzondag)

kerkzegel Hervormde Gemeente/Grote Kerk Edam

