Protestantse Wijkgemeente Zeist-West
Viering op zondag 26 mei 2019
Mmv Credo olv Hilbert Kamphuis
Voorganger
Ouderling
Diaken
Diaken S&T
Collectant
Koster
Gastvrouw
Braille

ds. Tineke Dronkert
Henk Wapperom
Anke de Jong
Heleen van den Berg
Dicky Berg
Chris van der Waard
Coby de Jong
Margreeth Buijs

- de bel – teken om te verstillen
- binnenkomst ambtsdragers
om te beginnen
- welkom
- kaarsen op de tafel aangestoken
allen staan
- openingstekst.
v. Hier kijken we elkaar in de ogen,
hier kijken we omhoog
en beseffen dat we elkaar en God niet altijd
écht zien.
Hier kijkt God naar ons
- dat hopen we, daarop vertrouwen we –
En hij kijkt, en ziet ons zoals wij zijn.
a. Licht waarin wij samen staan
Geest van God, kijk en raak ons aan
dat wij opengaan.
- openingslied Psalm 67: 1
- groet (predikant)
v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. ook u zal God bewaren
allen zitten
Inleiding op de dienst
- kyriëgebed – gezongen door Credo uit
Gounod
- glorialied – gelijk aansluitend aan kyrie
gezongen door Credo
rond het woord
- gebed
- met de kinderen
kinderkerk voor 4 – 11 jaar
- lied 288
kinderen naar hun eigen dienst
- lezing Johannes 14: 23 - 29
– lied 767: 1, 3
- overweging – stilte

Beeld
Geluid
Organist
Lector
BHV
EHBO
Kinderkerk
Crèche

Coby Pos
Peter de Jong
Wim Brunsveld
Chantal van Lieshout
Frans van Schaik
Hans Eggersman
Hetty Simmelink
Rianne Hoetink

- lied 691: 1, 2
rond de tafel
- In memoriam …
(gemeente gaat staan)
na het in memoriam wordt een steen in de
gedachtenishoek gelegd. We zingen
daarna lied 961
- gebeden
voorbede
stil gebed
- het leven van de gemeente
oproepen, mededelingen
- collecte en muziek –
Credo zingt Peace, peace
kinderen komen terug
Tafelviering
- geloofsbelijdenis - gelezen
(de gemeente gaat staan)
- Tafelgebed:
Credo zingt Agnus Dei + Dona nobis pacem
- Instellingswoorden
- Onze Vader
- Delen van brood en wijn
- slotlied 425
de kinderen uit de crèche in de kerk
Direct voor de zegen – bij wijze van
‘zending’ zingt Credo “A Clare Benediction”
(John Rutter)
- zegen
de ambtsdragers en predikant verlaten
als eerste de kerkzaal
Credo zingt na de zegen terwijl de kerkgangers
de zaal verlaten: I will sing with the Spirit

