Zondag 25 september 2022
Voorganger
Ambtsdrager
Lector
Organist
Beamteam
Verwelkomers
Leiding kindernevendienst
Koster

ds Siebe Sijtsema
Jelle Brandsma
Willy van Dijk
Han Giesing
Tjeerd Bakker en Harry Kuiper
Willy en Johan van Dijk
Minke Bloemsma en Janet Visser
Sytske Aalders

Welkom
Aansteken kaarsen
Bemoediging en groet
Lied: Dank U voor deze nieuwe morgen vs 1,3,4 en 7
Drempelgebed
Zingen als kyrië en gloria: Lied 1005: 1, 2 en 5
Opstapverhaal
Zingen: Kom op ga je mee
Lezing: Lucas 15: 1 – 7
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren.
Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man
ontvangt zondaars en eet met hen.’
Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan
er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter
om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?
En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis.
Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Deel in mijn vreugde, want ik
heb het schaap gevonden dat verdwaald was.”
Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan
over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
Zingen: lied 23C: 1, 2 en 5
Verkondiging
Orgelspel
Lied: Als ik jou bij name roep: 1, 2 en 5
Afscheid van ambtsdragers
Herinnering aan het ambtsgeheim dat blijft
Dankgebed
Zegen

Lied: Sjalom Chaverim
Dankwoord
Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers
Vraag naar bezwaren
Over het ambt
Belofte en zegen
Aanvaarding door de gemeente
Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Verwelkoming van de nieuwe ambtsdragers
Gebeden
Inzameling der gaven
Slotlied: lied 416: 4
Zegen
Lied 416: 4

