Orde voor de morgendienst van zondag 17 september 2017 – startzondag
Voor wie thuis luistert: het moment rond de workshops zal even rommelig zijn om naar te luisteren.
Als iedereen zijn plek gevonden heeft, blijft u verbonden met de kerkzaal. Daar wordt gezongen.
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: lied 975: 1, 2 en 3
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.:

laat ons tot rust komen bij U en voedsel vinden voor ons hart
U laat ons uw goedheid proeven

Over de dienst
Zingen: ‘Is je deur nog op slot …’
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.
Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis.
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.
Gebed
Uit de bijbel: een verhaal voor groot en klein – Kom uit je boom!
Zingen: lied 531: 1 en 2

Proeven in de kerk: ieder zoekt een eigen plek om met het thema bezig te zijn. Dat kan in
verschillende workshops:
- zingen
- gespreksgroep
- kaarsen versieren (voor iedereen vanaf 8 jaar)
- bloemschikken
- wandelen (in tweetallen, met een gesprekskaart) (voor iedereen vanaf 16 jaar)
- tekenen/kleuren
- handlettering (voor iedereen vanaf 12 jaar)
- dammen (onder het motto: ‘Geloven is als een potje dammen’)
- vriendschapsslingers maken
- actie: een parcours afleggen
- hulp bij de ‘High Coffee’-catering (voor iedereen vanaf 16 jaar)
Korte terugblik op de Proeverij
Zingen: lied 819 (couplet 1 en 2 door zangers uit de workshop)
Afscheid van de kosters
Gebed
Inzameling van gaven
Slotlied: lied 416
Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)

We gaan proeven en delen bij de High Coffee!

