Zondag 19 juni 2022
1e zondag van de zomer
orde van dienst

Vrijmoedigheid

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
- we gaan staan Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
We zingen als aanvangslied Psalm 84 : 1, 2 en 3
‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
- we gaan zitten Gebed van toenadering
We zingen lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God’
Leefregel
We zingen lied 1005 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’
Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment
- hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst Lezingen: Handelingen 4 : 23 - 31
1 Thessalonicenzen 2 : 1 - 4
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We zingen lied 152 : 1, 3 en 9 ‘Mijn hart verheugt zich zeer’
Verkondiging
Verstillend muzikaal moment
We zingen ‘Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid’ : 1, 2 en 4
(uit Hemelhoog 223 / Zingende gezegend 75)

2 Beziel ons met uw goede Geest,
dan loven wij van harte
die ene naam het allermeest:
die van de Man van smarten de steen, verstoten en veracht,
de hoeksteen - Hij verleent ons kracht,
maar wee wie Hem trots tarten
3

4 Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid
om in uw naam te spreken
totdat uw stad is toebereid
en alom is gebleken
dat niets uw geestkracht tegenhoudt,
dat leven zal al wie vertrouwt
dat uw rijk aan zal breken.
Mededelingen en collecten
Gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
Onze Vader
Tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de
kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.
We zingen als slotlied lied 700 ‘Als de wind die waait met vlagen’
Wegzending en Zegen
Amen

Je bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glaasje
limonade en een ontmoeting met elkaar in het koor van de kerk.
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