ZAS – 3 december 2017 - Luther
slaat de spijker op zijn kop!

Zingen 433 Kom tot ons de wereld wacht

Afkondigingen

Danken en bidden: versie van avondgebed
van Luther
Slotlied is ook zegen

Openingslied 670 Kom schepper god o heilge
geest 1, 3, 6, 7

Collecte

Inleiding
Welkom bij deze ZAS. Thema: 500 jaar Luther.
In deze dienst: filmpje, quiz met als hoofdprijs
het playmobil poppetje (meest verkochte
poppetje ooit!), nadenken over de stellingen
die je zelf aan de deur zou spijkeren.
We zingen uitsluitend liederen van Luther.
Na filmpje gaan we zingen, volgt allemaal
vanzelf op de beamer.

Slotlied 414 Geef ons genadig, goede God (2x)

--------------------------------------------------------------

Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=tox2TflUH
90
Zingen 721 Houd ons bijeen, God, rond uw
woord 1,2,3
Luther quiz Elsbeth
Zingen 464 Een engel spreekt de priester aan
1,2, 6, 8, 10
Overdenking
Lied 898 Een vaste burcht 1,4
In groepjes uiteen
Wat zou jij nu op dit moment aan de deur
spijkeren? We zijn recent bezig geweest met
de kerk 2025. Wat wil jij veranderen? Met
welke waarden in onze kerk ben je het niet
eens?
We gaan in groepjes hiernaar kijken. Op het
briefje met de deur dat u heeft gekregen staat
een nummer, groepjes verdelen. Zodra de
stellingen klaar zijn kunt u ze op de deur
komen spijkeren.
De deur laten we even staan. Er komt een
korte samenvatting in de nieuwsbrief met de
stellingen.
Stellingen lezen we aan het eind even op.

ZondagAvondSpecial 3 december
Luther de monnik uit Wittenberg,
Werd het in 1517 te erg
Door geld aan de kerk te geven
Hoopten de mensen op een eeuwig leven
Die gang van zaken stelde hem teleur,
Hij spijkerde zijn stellingen op de deur.
Wilt u hier ook meer van weten?
Dan moet u de ZAS op 3 december niet
vergeten!

