Protestantse gemeente De Bron Groningen
Zondag: 25 september 2022 Aanvang 10:00 uur
15e zondag na Trinitatis
kleur: groen
Voorganger: ds. Feike Volbeda
Orgel/ piano: Arie van Wijk
Voor gasten is een liedboek aanwezig.

MUZIEK
WELKOM EN MEDEDELINGEN
MOMENT VAN STILTE

DE VOORBEREIDING
De gemeente gaat staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we:

BEMOEDIGING:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft
DREMPELGEBED:
v Barmhartige God.
Als Uw licht liefde heet
straal dan in de duisternis van de wereld die haat kent.
Als Uw licht vrede heet
straal dan in de duisternis van de wereld die oorlog kent.
Als Uw licht gerechtigheid heet
straal dan in de duisternis van de wereld die onrecht kent.
Als Uw licht genade heet
straal dan in de duisternis van de wereld die zonde kent.
g O God, wees licht in deze wereld.
De gemeente gaat zitten

HET EERSTE LIED: 221: 1,2,3
GEBED OM ONTFERMING:
v.
Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de wereld........
............. zo bidden wij U en zingen:

v. Gods trouw duurt langer dan alle kwaad.
Daar willen we Hem voor loven en danken
en doen dat met de woorden van:
GLORIALIED: 868: 1,2,5

DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN
DE GROET:
v. De eeuwige God zij met jullie allen
g. En ook met jou
GEBED VAN DE ZONDAG
LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT: Amos 6,1-10
Stilte
SCHRIFTLIED: 146c: 1,5,6
LEZING UIT HET EVANGELIE: Lucas 16,19-31
(de gemeente gaat staan)

Stilte
ACCLAMATIE

(de gemeente gaat zitten)
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UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
LIED VAN DE ZONDAG: 320: 1,2,3,4

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
DANKGEBED EN VOORBEDEN Na iedere gebedsintentie zingen we:

IEMAND STEEKT EEN KAARS AAN VOOR....
STIL, PERSOONLIJK GEBED
ONZE VADER
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
MEDEDELINGEN, BOEMENGROET EN GAVEN
SLOTLIED: 718: 1,2,3,4
ZENDING EN ZEGEN
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ZINGEN:

MUZIEK

COLLECTEN
Eerste collecte: Kerk in Actie: Colombia – Vrouwen als vredestichters
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5
miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van
verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende
vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog
vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden
vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga
je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe
in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving.
Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan. Wij
bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan.
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij
dragen daarmee bij aan de kosten van het onderhoud van de orgels in de kerken.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar
voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte dd. …
of via:
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