Zondagochtendgebed, een goed half uur
Op je Paasbest
zondag Cantate,2 mei

onderzoek alles en bewaar het goede

***************

Afbeelding: Singing hymns, Jian Jun An

Welkom in de Oude Lutherse Kerk, u die on-line op bezoek
bent en u die hier kind aan huis bent in de ‘Oude
Lutherse’.
Orgelspel Jesus bleibet meine Freude, J.S Bach
Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet
loslaat wat zijn hand begon.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader
en onze Heer Jezus Christus
Welkom en inleiding op de dienst
Gebed
Lezing: Kolossenzen 3:12 tm 17
Orgelspel
Verkondiging
Zingen lied 657

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Orgelspel
Inzameling van de gaven

De collecte is voor de ene helft bestemd voor het gemeentewerk en voor de andere helft voor de diaconie.
Evangelisch Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige
Land (ELCJHL)
Door de scholen van de ELCJHL krijgen 2100 Palestijnse
jongeren toegang tot kwalitatief goed onderwijs. De jongeren op school hebben verschillende sociaal economische
achtergronden, en christenen en moslims volgen samen
onderwijs. Naast het academische programma staan tolerantie, het accepteren van verschillen, en op een constructieve manier de dialoog aangaan centraal in het lesprogramma. In Palestina zijn deze vaardigheden en waarden heel relevant. Tot slot worden leerlingen ook getraind
in het ontwikkelen van kritisch, creatief en ethisch denkvermogen.
Een mooi project dat op de langere termijn bijdraagt aan
verbetering van de situatie in Palestina. Uw bijdrage wordt
erg gewaardeerd!

Tijdens collecte hoort u opus 5 van John Stanley
Gebed over de gaven
Voorbeden

Stil gebed
Onze Vader
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.
Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
want van u is het koninkrijk, en de kracht en de
heerlijkheid, in eeuwigheid,
Viering van het Avondmaal
Christus zelf is onze gastheer, hij nodigt ons uit aan zijn tafel opdat wij ontvangen wat wij zijn en worden wat wij ontvangen: Lichaam van Christus.
V: U komt onze dank toe
Heer, onze God,
overal en altijd,
Want Gij ziet om
naar mensen met honger en dorst:
Gij geeft ons woorden om van te leven
barmhartigheid zonder einde,
liefde zonder voorbehoud,
vrede voor ons hart.

Het brood van uw leven
en de wijn van uw liefde
reikt Gij ons aan:
Een maaltijd van overvloed.
Daarom voegen wij ons in het grote koor
door de eeuwen heen
genodigd tot uw tafel
die uw lof zingen:

V: Gezegend zij Gij, God onze Vader
en gezegend is Jezus die komt in Uw Naam.
Hij is uw stem
die ons aanspreekt en roept
uw Woord dat ons opricht
uw oog en oor
voor wat leeft in ons hart
voor de pijn in de wereld,
Hij die zichzelf wegschenkend het brood met ons deelt
en de beker doet rondgaan
In de nacht dat hij werd overgeleverd
nam hij het brood, dankte, brak het,

gaf het aan zijn discipelen met de woorden:
Neemt een eet
dit is mijn lichaam voor u
doe dit om mij te gedenken
Christus lichaam, voor ons gegeven
Evenzo nam hij de beker na de maaltijd
dankte, gaf hen die en sprak:
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed
laat hem onder u rondgaan
en wanneer gij die drinkt, gedenk mij.
Christus bloed, voor ons vergoten
Stil gebed

Dankgebed
Wij danken u voor wat u ons geeft
uw liefde, uw lichaam, uw ziel
Wees de ziel van ons bestaan,
dat wij van dienst zijn,

zoals Gij ons wilt dienen:
dat wij het brood breken en delen,
recht doen en heel maken
vrede zoekend en de mensen liefhebben.
Want zo wordt uw Naam geheiligd,
en komt uw Rijk ons nabij.
Gezegend zij Gij
tot in lengte van dagen
altijd en overal
door Jezus Christus onze Heer
Amen.

Lied bij de zegen:
tekst: Sytze deVries muziek:Job de Bruijn

Zegen
Orgelspel: Opus 87 van Flor Peeters
*****
Er is een koffie zoom na de dienst om 11.15:

https://us02web.zoom.us/j/81711853366
****

*


foto van het overblijfselen van de stad Kolosse
en van een fragment van de brief aan de Kolossenzen in
het Grieks.

