Orde van dienst zo mo 27 sep 2015 MK Lunteren

Voor de dienst leren we aan als lied van de maand oktober:
NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?

Ps. 25: 4,7 God is goed, Hij is waarachtig
Stil gebed bemoediging en groet
Hemelhoog 626 Aan uw voeten Heer (ELB 261)

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,

Daarom kniel ik neer bij U

hier in een plaats van aanbidding,

Om bij U te zijn is de grootste eer,

in Geest en waarheid samen één te zijn,

Daarom buig ik mij voor U.

in aanbidding voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats

en om naar U te luisteren.

Daarom kniel ik neer bij U

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,

Om bij U te zijn is de grootste eer,

kom ik nu tot U, o Heer.

Daarom buig ik mij voor U.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats

Zoals een vader die zijn kind omarmt,

Daarom kniel ik neer bij U

ja zo omarmt U ook mij.

Om bij U te zijn is de grootste eer,

U bent een Vader die vertroost en beschermt.

Daarom buig ik mij voor U.

En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Leefregel Micha 6:8
NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
Gebed
Moment met de kinderen van de onderbouw
Luisterlied: Ik neem even de tijd

https://www.youtube.com/watch?v=tnCVVdx3re8
Kinderen gaan naar de KND
Schriftlezing: 1 Samuel 3 t/m de eerste woorden van hfst 4: …en heel Israël luisterde naar
Samuëls woorden.
NLB 317 Grote God Gij hebt het zwijgen
Verkondiging: ‘Contact met de Koning’
Graag de jaarthema-slide in wit en blauw gebruiken (zie startdienst) met daarop in kleinere
letters het thema van de preek ‘Contact met God’ en in wat grotere letters de kerntekst
‘Spreek, HEER, uw dienaar luistert.’ (1 Samuël3, 10b)
Muzikale meditatie
Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God (Opwekking 464)
Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
Kinderen komen terug uit KND
Moment van gedenken
Lied van gedenken: Hemelhoog 436 (U bent mijn schuilplaats Heer) (ELB 230) (2x)
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult ons hart steeds weer,
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.
Voorbeden, dankzegging, stil gebed
Hemelhoog 547 Onze Vader (ELB 466)
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
Gelijk ook wij aan anderen vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid,
In eeuwigheid. Amen.
Inzameling van de gaven
Slotlied: NLB 313: 1,2,3,4 Een rijke schat van wijsheid
Zending en zegen
Gezongen amen

