Orgel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst

Stilte

Zondag 27 juni 2021

Orgel

10.00 uur

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

Introitus

Lied 273: 1, 2 zang, 3: orgelvers, 4 en 5 zang

Bemoediging

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

Drempelgebed

O God, keer U om naar ons toe,
en doe ons weer leven met hart en ziel
Laat ons, o Heer, Uw liefde zien
en geef ons uw heil!
O Heer hoor ons gebed
en laat ons geroep tot u komen;
heilig mijn hart, o Heer
zodat ik kind aan huis kan zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom,
door hem, die onze Meester is:
Jezus Messias
Amen

Zingen

Psalm 28: 1, 4 en 5

Kapel in Coventry-Cathedral, Reconciliation and Healing

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

Groen
Ds. Bert Kuipers, Rotterdam
Erik Leijen
Frieda Stoof
Diederik Bos
Leden Cantorij
Ingrid Schriever

de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Lied 299 e
bij het Gloria staat de gemeente
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Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Dienst van Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen

Gebed van de zondag

Dankgebed en voorbeden
na elke intentie:…. Zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons

Gij, God van ons leven
die mensen geneest
en tot leven roept
door het heilzaam Woord
van profeten en apostelen,
open ons voor Jezus uw Zoon
en doe ons hier de kracht ervaren
die van Hem uitgaat
en ons zal doen herleven,
dit uur en alle dagen
Amen

(gesproken door allen)
Stil gebed en Onze Vader
Collecten

de gemeente gaat staan
Slotlied

1 Koningen 17: 17-24

Zingen

Psalm 84: 2 en 6

Schriftlezing

Johannes 4: 43-52

Lied 713: 1, 4, 5 Wij moeten Gode zingen

Zending en zegen

Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Digitaal of aan de uitgang

Orgel

Allen

Orgel

Acclamatie

Collecten

1. Diaconie

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.
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen

Lied 848 Al wat een mens te kennen zoekt
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