Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
Zondag 13 november 2022

Thema: Dankbaarheid

Voorganger:
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Lezer:
Lid van Dienst:

Ds. Louise Pondman
Henny van de Kraats
Zr. Klaartje van Leersum – den Hartog
Zr. Anneke Struijf

Om iedereen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de dienst,
vragen wij u vriendelijk in stilte plaats te nemen

Muziek

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
we gaan staan
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Zingen: Intochtslied (Eva’s lied 1 – 10, vers 1)

Stilte
Bemoediging
Zingen: Intochtslied (Eva’s lied 1 – 10, vers 3)
3. Samen gekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.
we gaan zitten

Inleiding op de dienst
Gebed
2

Zingen: Dank, dank nu allen God (NLB 704, vers 1 en 2)
Eerste lezing: 1 Kronieken 29 : 10 – 16
Zingen: Hij die gesproken heeft een woord dat gáát (NLB 362)
Tweede lezing: Lucas 17 : 11 – 19
Zingen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (NLB 275, vers 1, 3 en 5)
Overdenking
Stilte / Muziek
Zingen:
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed)
Onze Vader. (NBG versie)
Onze Vader
die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
Zowel in de Hemel als op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
we gaan staan

Zingen: Grote God, wij loven U (NLB 413)
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Slotwoorden en zegen
Zingen: Vrede wens ik je toe (Opstaan! 31)
Vrede wens ik je toe.
Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.
Doven van de kaars
Muziek
Collectes bij de uitgang voor:
• Broederschapscollecte voor Gemeenteopbouw ADS
NL19 ABNA 0243 4938 86 (rode collectezak)
• Het werk van onze eigen gemeente (blauwe collectezak)
welkom bij koffie en thee en Gemeentevergadering

activiteiten komende week:
Di 15/11
10.00 uur
Ontmoetingskring, Mennozaal
Do 17/11
14.15 uur
Projectkoor, Kerkzaal

dienst komende zondag:
10.00 uur, voorganger Ds. Louise Pondman – de Wilde (Gedachtenisdienst)
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