Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgelspel

Aus tiefer Noth schrei' ich zu Dir

J.S. Bach

de Lutherse Psalm 130

Orde van dienst
Zondag 11 oktober 2020

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

10.00 uur

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,
waar wij met eerbied en ontzag
zijn heiligheid begroeten,
de eerste dag

Introitus

Psalm 130: 1

Bemoediging

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

Drempelgebed

Lied 298

Zingen

Psalm 130: 3 en 4

Eeuwige, onze God (gezongen)
de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
J.W. Schulte Nordholt

Kyrie en Gloria

Lied 299 e (gezongen door de cantorij)
bij het Gloria staat de gemeente

Groet

Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Zangers:
Lector:

Ds. Gé Speelman
Gery de With
Wim van Voskuilen
Diederik Bos
enkele cantorij- en gemeenteleden
Annemiek Klitsie

zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Dienst van de Schriften
Profetenlezing

Jesaja 5: 1-7

Zingen

Psalm 80: 1, 4, 6 en 7 (cantorij)

Evangelielezing

Matteüs 22: 1-14
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Acclamatie

(Cantorij)

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na elke intentie:…. zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel

(gesproken door allen)

Wir glauben all an einen Gott

J.S. Bach

Stil gebed en Onze Vader

Geloofsbelijdenis door allen staande gesproken
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle.
Ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en
de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vlezes,
en een eeuwig leven.
Amen
Lied

Cantate Domino

Giovanni Croce

Zing de Heer een nieuw lied, heel gij aarde.
En zegen Zijn naam.
Kondig Zijn redding aan van dag tot dag.
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Collecten

Bij het weggaan, aan de uitgang

Slotlied

Lied 324

de gemeente gaat staan
(door cantorij)

Zending en zegen
Orgel

Cantorij

Orgel
Collecten

1. Stichting VLOK

2. Kerk

Toelichting bij de geloofsbelijdenis
In andere tijden dan die van corona zou er deze zondag Avondmaal gevierd
zijn. Nu wij dat niet kunnen, lichten we er één belangrijk deel van de
Avondmaalsliturgie uit: het door de gemeente gedeelde en uitgesproken
geloof. In die geloofsbelijdenis spreken wij samen uit dat wij hoe dan ook
het heil in Christus ontvangen hebben. En dat wij hoe dan ook, kome wat
komt, het lichaam van Christus zijn in deze wereld, en aan de wereld gegeven tot heil voor allen.
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