Protestantse Wijkgemeente Zeist-West
Viering op zondag 14 januari 2018
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Collectant:
Lector:
Organist:
Koster:
Gastheer:

L. Weima - Utrecht
J. Zomerplaag
L. van Yperen
T. Dijkstra
J. Hortensius
D. Sjollema
C. v.d. Waard
M. Bellaard

Geluid:
Beamer:
Braille:
BHV:
EHBO:
Basiscatechese
Kinderkerk:
Crèche:

- de bel – teken om te verstillen
- binnenkomst ambtsdragers
- muziek
om te beginnen

A. Stegeman
G. Kanselaar
N. Boers
H. Albers
J. Kooiman
M. Meijvogel en E. Simmelink
C. Pos
R. Hoetink

rond het woord

- welkom

- gebed LB 333 Kom Geest van God (2x) (gezongen)
allen staan
- Schriftlezingen

- kaarsen op de tafel aangestoken
Num. 20:2-13
- openingstekst
LB 107:1,2,7 Gods goedheid houdt ons staande
a: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
g: zie ons hier staan
a: wij die van U hebben gehoord
g: hoor Gij ons aan
a: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
g: wees onze hulp
a: en dat Gij alles hebt gemaakt
g: maak alles nieuw
a: en dat Gij ons bij name kent
g: leer ons U kennen
a: die Bron van leven wordt genoemd
g: doe ons weer leven
a: die hebt gezegd: Ik zal er zijn
g: wees hier aanwezig

Joh. 2:1-11
LB 339a U komt de lof toe
- overweging – stilte
- lied
LB 526:1,3,4 Juich voor de koning van de Joden
rond de tafel
- gebeden met voorbede
stil gebed
Onze Vader LB 1006

- openingslied
LB 287:1,2 Rond het licht dat leven doet

- het leven van de gemeente:
oproepen, mededelingen

- groet
v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. ook u zal God bewaren

- collecte en muziek
kinderen komen terug
allen zitten
- slotlied
LB 981 Zolang er mensen zijn op aarde

- kyriëgebed,
steeds beaamd met LB 301k

de kinderen uit de crèche in de kerk

- lied LB 273:1,4,5 Loof God, die zegent al wat leeft
- zegen

- met de kinderen
kinderkerk voor 4 – 11 jaar
- lied Licht van Pasen, zondagslicht,
levensgloed op ons gezicht ga ons voor en vuur ons aan
om verlicht op weg te gaan.
kinderen naar hun eigen dienst

de ambtsdragers en predikant verlaten als eerste de
kerkzaal
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