Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 23 augustus 2020

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

10.00 uur
Introitus

Psalm 146: 1, 2 en 3

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Jezus Christus, onze Heer
Wij leven en bewegen in zijn Geest

De kunst van het loslaten
Drempelgebed

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

Ds. Pieter van Winden, Soest
Corinth van Schaik
Jenny Wiersema
Pieter Kaars
Leden van de Cantorij
Annemiek Klitsie

Zingen
Smeekgebed

zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant
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Barmhartige God, U die omziet naar uw volk,
U die zoekt wat verloren is geraakt,
U die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
Zie ons aan zoals wij zijn: soms vol van onszelf,
vaak met de last van het verleden op onze schouders
Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen, vol van
genade.
Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst.
Amen.
Lied 221

de gemeente gaat zitten

Kyrie en Gloria

Lied 299 e

(I - Voorganger, II - Cantorij)

Stil gebed en Onze Vader

bij het Gloria staat de gemeente

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Collecten

Bij het weggaan, aan de uitgang

Orgel

Gebed van de zondag

Slotlied

Dienst van de Schriften

de gemeente gaat staan
416 Ga met God

Zending en zegen

Epistellezing

Romeinen 11: 29 - 32

Zingen

Lied 945 - Ja het liefst zou ook ik

Evangelielezing

Matteüs 16: 21 - 27

Acclamatie

(Cantorij)

Orgel
Collecten

1. PDC De Herberg

2. Kerk

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de
voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en
blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.
Vanavond om 19.00 uur is er weer Taizé-viering.

Uitleg en Verkondiging

Gemeentezang mag volgens de landelijke richtlijnen van de PKN alleen

Orgelspel
Zingen

als de kerkruimte 24 uur per dag geventileerd kan worden. In de PauLied 1001

De grote woorden

luskerk kan dat niet en daarom is gemeentezang dus vooralsnog niet
toegestaan.

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
(gesproken door allen)
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