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Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst
Zondag 4 oktober 2020
10.00 uur

Wij maken vandaag - nu de herfst echt begonnen
lijkt te zijn – een herfstwandeling met Psalm 19 als
reisgids en we vragen ons af of God inderdaad in de
natuur of in de schepping te vinden is.
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Organist:
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Andries van Gijn
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Diederik Bos
enkele cantorij- en gemeenteleden
Harry Oussoren

Stilte
Orgel
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introitus

Psalm 8a: 1, 3 ,4 en 6

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Trouwe God, omdat U ons roept, komen wij,
omdat U ons aanspreekt, antwoorden wij,
omdat U ons gevonden hebt, zoeken wij U.
Blijf aan het woord, o God,
en roep ons bij onze naam,
stoor ons in onze eigen zelfverzekerdheden
en verzeker ons van Uw vasthoudende liefde.
Amen.

Zingen

Lied 274: 1

de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Lied 274: 2 en 3
Bij het Gloria (vers 3) gaat de gemeente staan

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

zingen is voorlopig alleen voorbehouden aan de cantorij en/of predikant
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Dienst van de Schriften
Psalmlezing

Psalm 19

Zingen

Psalm 19: 1 en 4

Epistellezing

Kolossenzen 1: 12 - 20

Acclamatie

(Cantorij)

Slotlied

919: 1, 2, 3 en 4

de gemeente gaat staan

Zending en zegen
Orgel

Cantorij

Orgel
Collecten

1. Kerk en Israël

2. Kerk

Uitleg en Verkondiging: God in de natuur!?!?
De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de

Orgelspel
Zingen

voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en

Lied 220: 1, 2 en 3

blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.

Dienst van Gebeden en Gaven
Gemeentezang mag volgens de landelijke richtlijnen van de PKN alleen

Diakonale en pastorale mededelingen

als de kerkruimte 24 uur per dag geventileerd kan worden. In de Pau-

Dankgebed en voorbeden

luskerk kan dat niet en daarom is gemeentezang dus vooralsnog niet

na iedere intentie:…. zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons

toegestaan.

(gesproken door allen)
Stil gebed en Onze Vader
Collecten

Bij het weggaan, aan de uitgang

Orgel
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