ORDE VAN DIENST
LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE
Voorganger: ds. E. de Paauw
Organist: W. Smits
Ouderling van dienst: R. Salverda
Inleidend orgelspel en ontsteken kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Lied (staande): Psalm 136: 1, 3 en 12
Stilte, waarna Aanroeping en groet
Kyriegebed
Loflied: LB 275: 1, 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 en 5
DIENST van het WOORD
Gebed
De kinderen gaan naar nevendienst
Schriftlezing: Genesis 24: 1-20
Lied: Mag ik jou tot goede vriend zijn: 1, 2 (z.o.z.)
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 12-17
Lied: Mag ik jou tot goede vriend zijn: 3, 4 en 6 (z.o.z.)
Preek
Lied (staande): Geest van heelheid, overstroom ons (z.o.z.)
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
Gebedsintenties
Gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte, met mededelingen uit de gemeente
Lied (staande): LB 838: 1, 3 en 4
Zegen (met gezongen Amen)

Mag ik jou tot goede vriend zijn

2. Pelgrims zijn wij, reisgenoten
Op eenzelfde spoor gebracht,
Om die extra mijl te delen
Samen dragen wat belast

3. Ik laat Christus voor jou lichten
Midden in je bangste nacht.
Ik reik jou mijn hand en zegen
Jou als jij naar vrede smacht.

4. Ik zal samen met jou schreien;
Als jij lacht lachen er twee;
Wel en wee als vrienden delend,
Reis ik tot het einde mee

6. Mag ik jou tot goede vriend zijn,
Mag ik voor jou Christus zijn?
Bid voor mij om de genade
Ook van jou gediend te zijn.

Geest van heelheid, overstroom ons
(tekst: Sytze de Vries; melodie: Wat de toekomst brenge moge)
1. Geest van heelheid, overstroom ons
Als het leven ons verwondt.
Dompel pijn, verdriet en zonde
In de diepten van uw bron.
Moe zijn wij van al ons zoeken,
Ware rust geeft het ons niet.
In U vinden wij een vrede
Die de wereld ons niet biedt.

2. Levend water, blijf ontspringen,
Stroom waaruit genezing vloeit,
Zodat wij ons zelf hervinden
En uw vrede in ons gloeit.
Dat wij, in uw heil gedompeld,
Leven van uw zegening,
Tot wij het gelaat van Christus
Zien in vriend en vreemdeling.

3. Maak ons tot de levensaders
Waardoor uw genezing vloeit,
Want de wereld raakt gespleten
Door de strijd die alom woedt.
Geest, die redt, blijf ons bewegen
En leid onze bedding om
Tot de lopen samenstromen
In uw oorsprong, in uw bron

