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Stilte
Orgel

Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist BWV 667 J.S. Bach

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

Introïtus

Psalm 24: 1,2 en 3

Bemoediging

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

Drempelgebed

Zingen
Smeekgebed
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Onze hulp is in de Naam van de eeuwige God
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
U, die de Geest van liefde bent
Laat ons in liefde beeld van u zijn
U, die de Geest van rechtvaardigheid bent
Laat ons goed voor elkaar zijn
Voor u liggen onze harten open
Geef ons uw Geest en een rein hart
Zodat wij bezield onze weg gaan
Als uw mensen op aarde
Uw beeld en gelijkenis
Amen
Psalm 33: 2 en 3
Heer ontferm U over ons
en maak ons tot mensen
naar het beeld van uw Zoon:

de gemeente gaat zitten

met ogen die niet alleen kijken,
maar ook kunnen aanzien,
met oren die niet alleen horen,
maar ook kunnen luisteren
met een mond die niet alleen praat
maar ook kan aanspreken,
met een verstand dat niet alleen begrijpt,
maar ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen,
maar zich ook kunnen openen,
met voeten die niet alleen draven,
maar ook tegemoet kunnen komen,
Heer ontferm U over ons
want zo zijn wij gezegend
en elkaar tot zegen.
Amen
Kyrie

Lied 301k

(I – linkerkerkhelft, II – rechterkerkhelft)

Gloria

Lied 985

bij het Gloria staat de gemeente

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Uitleg en Verkondiging: MENS NAAR GODS BEELD
Orgelspel

Vor deinen Thron tret’ich, BWV 668

Zingen

Lied 823

J.S. Bach

Dienst van Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen
Inleidend lied

906: 8

Dankgebed en voorbeden
na elke intentie:…. Zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons
(gesproken door allen)
Stil gebed en Onze Vader 369d (gesproken door allen)
Collecten

Digitaal en aan de uitgang

Slotlied

Lied 513

de gemeente gaat staan

Zending en zegen
Orgel

Gebed voor de opening van het Woord

Allen

Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Genesis 1: 1-19

Zingen

Lied 162

Schriftlezing

Genesis 1: 20 – Genesis 2: 3

Acclamatie

Psalm 8

Orgel
Collecten 1. KIA Actie VakantieTas

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.
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