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Kijk eens naar de hemel
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingOrgelspel
Bemoediging
Vgr.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr.
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
Allen:
die niet loslaat wat zijn hand begon.
Groet
Gebed van toenadering
Zingen:

Mijn ogen zijn gevestigd, Psalm 25a

Kyriegebed
Vgr.
Heer, ontferm U.
Zingen:
Met de boom des levens, Lied 547: 1, 2 en 3

-De Heilige SchriftKindergesprek bij de tent met ds. Quasar Julius (Pakistan)
Gebed:
Onze Vader in het Urdu (Pakistaans)
Ai hamare baap
Onze Vader
Tu jo asmaan par hai
die in de hemelen zijt
Tera naam paak mana jaye
Uw naam worde geheiligd
Teri badhsjahat aaye
Uw koninkrijk kome
Teri marzi jaise asmaan par puri hoti hai
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
Zameen par bhi ho
alzo ook op de aarde
Hamari rooz ki roti aaj hamen de
Geef ons heden ons dagelijks brood
Aur jis tarah ham apne qarzdarin ko mauf kiyaa hai
Zoals wij vergeven onze schuldenaren
Tu bhi hamare qarz hamen mauf kiyaa hai
Vergeef zo ook onze schulden
Aur hamen azmaisj mein na la
En leid ons niet in verzoeking
Balki burai se bacaa
maar verlos ons van de boze
Quenki badhsjahat aur quadrat aur jalal
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
Hamesja tera hain. Amin
tot in eeuwigheid. Amen
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 15
Zingen:

Alles wat er staat geschreven, Lied 319: 1, 2, 3 en 4

Tweede Schriftlezing: Galaten 3: 1-9

Zingen:
Lied 319: 5 en 6
Schriftlezing Evangelie: Johannes 12: 24-26
Zingen:

Lied 319:7

Prediking
Muziek
Zingen:

Gij die alle sterren houdt, Lied 919

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Allen:

Heer, hoor ons bidden, Lied 368j

Stil gebed
Onze Vader
Collecten
Zingen:

Gij zijt in glans verschenen, Lied 543

Uitzending en zegen
Allen:
Amen.

