Orde van dienst Hervormde Gemeente Yerseke 30 maart 2018
Predikant : Vacant
Scriba: mw.N.Steketee – Schrijver
tel.:06-12318176
Email: scribahervormdyerseke@gmail.com
Ziekenhuisopname e.d. graag doorgeven
aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311
kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl
u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke
Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.
Goede Vrijdag

mw. ds. B.M. Van Ginhoven Ouwerkerk
Viering Heilig Avondmaal
Organist: Youri van Dijken
Medeliningen van de Kerkenraad
Zingen : Psalm 22: 1, 2 'Mijn God, waarom verlaat
Gij mij ? Nochtans op u steunt ons vertrouwen'
Stil gebed
Votum en groet

Zingen Lied: 578: 1, 2, 5 en 6 'O kostbaar kruis,
o wonder Gods'
Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal
Inzameling der gaven
1e M.A.F. (Mission Aviation Fellowship) z.o.
2e Kerkelijk Centrum

Zingen Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 5 'Zoals ik ben kom ik
Zingen: Psalm 22: 3, 4 en 5 'Mijn God, ik lig
nabij''
machteloos teneer. Gij die mijn ogen 't levenslicht Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
ontsloot. Ik ben alleen als in een leeuwenkuil'
Nodiging
Gebed om verootmoediging en om de
Gemeenschap van brood en wijn
hulp van Gods Geest
Dankzegging na de maaltijd
Schriftlezing: Joh 19: 16b – 30 'Jezus gekruisigd'

Zingen Lied: 575: 1, 4 en 6 'Jezus leven van ons leven'

Zingen Psalm 22: 6, 7, 8 en 13 'Ik vloei daarheen Zegen
als water in het zand.Het grauw dringt op als
Zingen Lied 415: 3
honden van rondom.
Uitgangscollecte : Ondehoud kerkgebouw
O blijf mij niet ver, mijn God en Heer'
Prediking: 'Het kruis van Golgotha,
logo van de kerk'.

Orgelspel

De Diaconiecollecte is voor: M.A.F. (Mission Aviation Fellowship)
MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en
communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties
doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een MAF
vliegtuig op om te helpen.

