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

10.00 uur

Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb wil ik heten.

Introitus

Antifoon Lied 710 B
Psalm Lied 84: 1
Antifoon lied 710 B

Bemoediging

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

Drempelgebed

Eeuwige God, U die leven bent
Voor U openen wij ons hart
Komt tot ons als de opgaande zon
Schijn over ons met uw warmte en licht
Neem van ons weg wat duister is
En zegen ons in dit uur met Uw genade, Amen

Neeltje Maria Min

de gemeente gaat zitten

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

Ds. Pieter van Winden. Soest
Siwanthi Leijen
Hans Hendriks
Diederik Bos
Dick van der Wielen.

Lied 840: 1 en 2

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Lied 299 e (I – Voorganger; II – Allen)
bij het Gloria staat de gemeente

Groet

2

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Collecten

Dienst van de Schriften

Slotlied

Profetenlezing

Jesaja 66: 10 - 14

Zending en zegen

Zingen

Lied 885

Evangelielezing

Lucas 10: 1 - 17

Groot is uw trouw o Heer

Orgel

Digitaal en bij de uitgang
416

de gemeente gaat staan

Ga met God en hij zal met je zijn

Allen

Acclamatie
Orgel
Collecten 1. Diakonie – “No yellow beans day”

2. Kerk

Uitleg en Verkondiging
De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de

Orgelspel
Zingen

voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en
Psalm 139 : 1

Heer die mij ziet zoals ik ben

blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na elke intentie “Zo bidden en zingen wij allen:”
Lied 368 G

Stil gebed en Onze Vader
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