Zondag 5 juli 2020
3 zondag van de zomer
e

orde van dienst
Kerkdienst ten tijde van ‘Corona’

Orgelspel
Het kleine klokje luidt
Welkom
Ouderling en predikant groeten elkaar
Zingen Psalm 84: 1, 3 en 6
Stil gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyriegebed met acclamatie 301k, met solo door de voorganger
Zingen glorialied Lied 304
Kindermoment
Gebed van de zondag
Lezing Psalm 37: 1 – 28a
Zingen Lied 723
Lezing Mattheüs 5: 3 - 10
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Hoe in duisternis dit bestaan ook is,
hoe zwart mijn verdriet, wanhoop wordt het niet,
omdat Gij God zijt die mijn leven leidt,
Gij volstaat voor mij, zijt mijn zekerheid.
Van uw aangezicht straalt mijn ogenlicht.
Komen zal de dag dat ik rusten mag.
Die rampzalig zijn, zullen zalig zijn.
Die verworpen zijn, zullen in U zijn.
Die zich keerden van U, zij vinden U.
Onbeminden, om niet bemind door U.
Lachen wordt gehoord als uw laatste woord
dit verscheurd heelal prachtig maken zal.
(tekst Huub Oosterhuis, mel. Psalm 47)
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Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 904: 1, 3 en 5
Dank- en voorbeden
met acclamatie

Stil gebed
Onze Vader

Zingen slotlied
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U bent de stem, die roept door zoveel eeuwen,
stiller en sterker dan wat om ons heen
zo onbarmhartig ons kan overschreeuwen,
alsof wij leven voor onszelf alleen;
U bent de stem, die roept in de woestijn
totdat wij met U levend willen zijn.
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U bent de hoop tegen ons beter weten,
leven dat doorbreekt dwars door harde steen;
waar wij uiteindelijk elkaar vergeten
vouwt zich Uw liefde eeuwig om ons heen.
En eenmaal, aan een verre, vreemde kust,
zullen wij zien waarop ons hopen rust.

Zegen

Kerkplein 1

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Marnix van der Sijs, voorganger
Peter Eimers, ouderling
Jan Temmink, diaken
Conny Sonneveld, lector en zang
Marianne Boer, zang
Bert Boer, muziek
Margreet Morelissen en Bas Overboom, kindernevendienst
Fred Ekhart en Herman van Leeuwen, regie kerkTV
Eric Sonneveld, koster en geluidstechniek
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