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Orgelspel
Muziek vooraf Tienduizend redenen

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Welkom en mededelingen

Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment Gelukkig

Zingen NLB 823:1

Bijbellezing Mattheus 5: 1-12

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen NLB 838: 1 en 3

Zingen NLB 823:4
Introductie jaarthema ‘Het goede leven’
Gebod van God uit Filippenzen 4: 8-10
Luisterlied
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Verkondiging Het goede leven
Zingen NLB 838: 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde
door Zijn Woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping
naar Zijn beeld geschapen heeft
en nog in Zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.
Ik geloof in Jezus Christus,
’s Vaders eengeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.
Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op Zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.

Afscheid en voorstellen contactpersonen
Appèl aan de gemeente
Bevestiging ambtsdrager
Zingen NLB 1005: 5
Gedenken overleden gemeentelid
Zingen NLB 416: 1 en 4

1e collecte
Deze collecte kunt u overmaken op:
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie
Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. ArkRank
QR Code 1e collecte:

Dankzegging en voorbeden
Uitnodiging Sing-in en stenenactie
Collecte:
1. Stichting Present Rotterdam
2. Groei en bloei van de gemeente
Zingen
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
'T Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
'T Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Uitzending en zegen
Zingen NLB 425
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Uw bijdrage kunt u overmaken op:
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse
Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank
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