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Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten
waar wij met eerbied en ontzag
zijn heiligheid begroeten
de eerste dag
J.W. Schulte Nordholt

Hartelijk welkom in deze eredienst. Of u gast bent, of nieuw in de gemeente,
of al heel lang lid, wij allen mogen ons verbonden weten met de Eeuwige,
die zich als Eerste verbond aan ons.
Als u wilt reageren op de dienst, spreekt u dan gerust na afloop iemand van
de kerkeraad aan. Hopelijk mogen we u vaker begroeten in een dienst.

Orgelspel: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

J.G. Walther

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgelspel: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

J.G. Walther

Aansteken van de kaarsen
- de gemeente gaat staan -

Intochtslied: Lied 216 (Dit is een morgen)
Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
Hoor ons aan, eeuwige God,
hoor naar ons bidden
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons
Doe ons herleven,
en maak ons weer nieuw,
geef ons genade
Breng ons in het reine met U en met elkaar
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen
- de gemeente gaat zitten -
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Psalm van de zondag: Psalm 84, 1 t/m 3
Smeekgebed
Kyrie en Gloria: NLB 299 e
Het Gloria zingen wij staande

Dienst van de Schriften
Groet:
De Heer zij met u
Zijn Geest in ons midden
Gebed van de zondag
Aandacht voor de kinderen
er is geen Kindernevendienst in de zomerperiode

Schriftlezing: Jeremia 7,21-28
Zingen: Lied 310 (Eén is de Heer, de God der goden)
Schriftlezing: Matteüs 17,14-20
Acclamatie:

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel: Trio

G.A. Sorge

Zingen: Lied 361 (Er heeft een stem gesproken)
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Dienst van Gebeden en Gaven
Voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecte: 1. Diakonie

2. Kerk

Orgelspel: Concerto del Sign. Torelli

J.G. Walther

ouders kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche

Gebed over de gaven:
"De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk".
- de gemeente gaat staan -

Slotlied: Lied 841: 1 en 2 (Wat zijn de goede vruchten)
Zending en zegen

Orgelspel: Toccata J. Pachelbel
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