Zondag 12 juli 2020
4e zondag van de zomer
orde van dienst
Kerkdienst ten tijde van ‘Corona’

want aan U behoort het Koningschap
laatste dienst in een serie
over het 'Onze Vader'

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil
Welkom
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat wat zijn hand begonnen is
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Zang Lied 871: 1, 2 en 3
-we gaan zittenGebed van toenadering en ontferming
Zang: Glorialied Psalm 150 Zing nu van Gods goedheid (Iona II, 38)
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2.

Moed is hij in 't duister, troost voor wie bedroefd is,
schitterend verheven God.
Licht voor wie vermoeid is, hij schenkt je vergeving,
nieuw leven voor iedereen.

Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
(kinderen gaan nu naar de kindernevendienst)
Lezing Romeinen 12: 9 - 18
Zang: Lied 756: 1, 2, 4 en 6
Verkondiging
Stilte
Zang: Lied 1005 (Engelse versie Longing for light)
(de kinderen komen weer terug uit de kindernevendienst)
Dankgebed, voorbede
en Onze Vader
(vanmorgen aan het einde van de serie diensten over het Onze Vader
eindigen we de gebeden door samen de regels afzonderlijk van elkaar te
bidden. Na iedere gebedsregel bid de voorganger een intentie daarbij.
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Na de woorden: zo zeggen wij, zeggen we samen alleen de volgende
regel.
Het gebed wordt afgesloten door de gezongen regel want aan U… (mel.
Rien Verbeek)
zo zeggen wij:
Onze Vader in de hemel
voorganger: ….
zo zeggen wij:
laat Uw Naam geheiligd worden
voorganger: …
zo zeggen wij:
laat Uw koninkrijk komen
voorganger: …
zo zeggen wij:
en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel
voorganger: wanneer wij U dan bidden, God, zeggen wij:
geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
voorganger: ….
zo zeggen wij:
vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
voorganger: ….
zo zeggen wij:
en breng ons niet in beproeving
maar redt ons van het Kwaad
voorganger: …
en wordt van harte door de solist (en 'stil van binnen') gezongen:

Mededelingen
(eventueel kunnen de jongsten tijdens het voorspel van het slotlied
uit de crèche opgehaald worden)
Zang: Lied 981
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Zending en Zegen
Na de dienst is er weer een koffiegesprek te volgen via 'Kerkplein 1'
aan deze dienst werkten (o.a.) mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Corine ter Horst (ouderling)
Gina Pander (diaken)
Jaap Landheer (lector)
Aad van Balen en Edwin Brummel (zang)
Marianne Boer en Pieter Jan van der Vliet (kindernevendienst)
Wilma van der Meer (crèche)
Dik Boelee (muziek )
Ellen Bol en Herman van Leeuwen (regie Kerktv)
Fred Ekhart (koster/geluidstechniek)
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