Orde voor de morgendienst van zondag 12 november 2017
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: lied 287: 1 en 2
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
v.:
onze hulp is in de naam van de Heer
g.:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
g.:
en niet laat varen het werk van zijn handen
v.:
g.:

de Heer zij met u
ook met u zij de Heer.

Over de dienst – thema: ‘de cirkel van het leven’
Gebed
Gesprek met de kinderen (groep 1 t/m 4 gaat naar de KWD)
Als de kinderen naar de woorddienst gaan, zingen we lied 423: 1
De Godparel
Zingen: lied 513
De stilteparel
Zingen: Mijn ziel verstilt in rust en vrede (3x)- (Taizé) – (lied 62b, in het Nederlands) (door Kai)

De ik-parel
Uit de Bijbel: psalm 139: 1-6 (uit Bijbel in gewone Taal, door Britt)
Zingen: psalm 139: 1
De doopparel
Doop in beeld (foto’s van dopelingen)

Zingen: lied 354: 4 en 5
De woestijnparel
We ontmoeten Elia (door HvS)
De relaxparel
Lezen uit de Bijbel: Lucas 12: 22-27 (uit Bijbel in Gewone Taal, door Luca)
Een rondje door de kerk: wanneer ben jij relaxed? Hoe doe je dat?
De liefdesparels
Zingen: Liefde is blij zijn …. (Jeugdbundel no. 16) (met Myrthe)
De geheimenparels
Zingen: God kent jou vanaf het begin ….
God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
En weet je wat zo mooi is: bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou en mij.
(1x herhalen: God kent jou ….)
De nachtparel
(we kijken naar een schilderij van Edvard Munch – de Schreeuw)

Zingen: Als alles duister is …. lied 598 (3x)
De opstandingsparel
Uit de Passion 2014: Kijk omhoog

https://www.youtube.com/watch?v=p3KWQ59CVS4

De cirkel is rond – in gesprek: welke parel past op dit moment in je leven het meest bij jou?
Inzameling van gaven en gebeden
Gebeden, met gezongen Onze Vader
Slotlied als woorden van zegen: lied 426 (Nederlands) 1e keer solo, 2e keer allen.

