Wijkgemeente Vredeskerk–Breepleinkerk
zondag 28 oktober 2018
6e zondag van de Herfst
Voorganger: ds. Teun Vrolijk
Organist: Joop Volp
Na de dienst staan koffie en thee weer voor ons klaar
Na binnenkomst kerkenraad zingen we Lied 216: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Stil gebed
Zingen Psalm 97: 1, 5 en 6 (staande)

Dienst van voorbereiding
Bemoediging en groet
vg:
Onze hulp is de naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
vg:
Hij is voor ons een barmhartige Vader
allen: en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

Groet
vg:
De Heer zij met u
allen: Ook met u zij de Heer
vg:
Amen.
(We gaan zitten)
Kyriëgebed
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Zingen als Glorialied: lied 985: 1, 2 en 3
Evt. Gesprekje met kinderen

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Psalm 2
1 Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
2 De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
3 ‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden.’
4 Die in de hemel troont lacht,
de Heer spot met hen.
5 Dan spreekt hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
6 ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,
op de Sion, mijn heilige berg.’
7 Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
8 Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.
9 Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’
10 Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
11 Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng hem bevend uw hulde.
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12 Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt hij in toorn.
Gelukkig wie schuilen bij hem.
Zingen Psalm 2 : 1, 2 en 4
Lezing: Handelingen 4: 23-31
23 Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de
leerlingen en vertelden wat de hogepriesters en de oudsten
hadden gezegd. 24 Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God
eensgezind aan met de woorden: ‘Heer, u hebt de hemel en de
aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft, 25 u hebt door
de heilige Geest, bij monde van onze voorvader David, uw
dienaar, gezegd:
‘Waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen
zinloze plannen? 26 De koningen van de aarde zijn
aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer
en zijn gezalfde.’
27 Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen
tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd: Herodes,
Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, 28 om
datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het
moest gebeuren. 29 Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun
dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig
over uw boodschap te spreken 30 door ons bij te staan, zodat
zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in
de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ 31 Toen ze hun gebed
beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te
beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken
vrijmoedig over de boodschap van God.
Zingen Lied 675: 2
Verkondiging

Orgelspel, gevolgd door Psalm 89: 7 en 8
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Dienst van gebeden en gaven
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk ( Ned.Bijbelgenootschap )
Zingen: Slotlied 418: 1, 2, 3 en 4
Zegen
gezongen amen
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