Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 18 juli 2021

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

10.00 uur
Introitus

Psalm 100: 1, 2, 3, 4

Bemoediging

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

Drempelgebed

Here onze God,
U, die de beschermer bent van allen die op u hopen,
U, zonder wie niets sterk is en niets heilig,
wij bidden u:
Versterk en vermenigvuldig uw genade over ons,
zodat wij, met u als onze Herder en Gids,
door het tijdelijke leven mogen gaan,
zonder ons houvast van de eeuwige dingen te verliezen.
Door Jezus Christus, onze Heer,
Amen

Simson draagt de poorten van Gaza
Cornelis Massijs, 1549

de gemeente gaat zitten

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

Groen
Ds. Krijn Hage
Andries van Gijn
Wim van Voskuilen
Pieter Kaars
Ria van Voskuilen

Lied 435: 1, 2, 3

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Lied 299 e I: Links van het gangpad II: Rechts ervan
bij het Gloria staat de gemeente

Groet

2

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Slotlied

Dienst van de Schriften

Zending en zegen

Lied 871: 1, 2, 3, 4
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Schriftlezing

Rechters 16:1-3

Zingen

Psalm 60: 4

Schriftlezing

Matteüs 16:13-20
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Orgelspel
Collecten 1. Stichting Sparrow (Filippijnen)

Acclamatie

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

Uitleg en Verkondiging

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

Orgelspel
Zingen

Psalm 87: 1, 2, 3, 4

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na elke intentie:…. Zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

Aan de uitgang of digitaal
de gemeente gaat staan
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