Zondag 19 juli 2020
5e zondag van de zomer
orde van dienst
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Muziek vooraf
Als het klokje luidt worden we stil
Welkom
Orgelimprovisatie bij Lied 275
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid,
die het werk van zijn handen niet opgeeft.
Ons leven komt onder de macht van de Heer
die schiep, bevrijdt en voltooien zal.
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen als intochtslied Psalm 145: 1 en 2
-we gaan zittenGebed
vanwege de nood der mensen (Kyrië)
na ‘zo smeken wij’ zingen we Lied 301a
Wij geven hoog op van de goedheid van God (Gloria)
en zingen als Glorialied Lied 103c: 2 en 3
Gebed bij de opening van de Schrift
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Kindermoment
Kinderlied ‘Laten wij nu samen, laten wij nu samen, zingen, prijzen,
loven de Heer’
Kinderen gaan aansluitend naar de nevendienst

Schriftlezing Jesaja 63: 7 – 9, 14b
Wij zingen

Lied 315: 1

Lezing uit het Evangelie Mattheüs 11: 25 - 30
Wij zingen Lied 339a (‘acclamatie’)
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Wij zingen Lied 791: 1, 3, 4 en 6
Mededelingen en collecten
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Dankgebed
Voorbeden met na elke intentie door de solisten gezongen acclamatie
Lied 368c 'Doe lichten over ons uw aangezicht'
Stil gebed
Onze Vader
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
gehaald worden
Wij zingen als slotlied Lied 908: 1 en 7
Wegzending en Zegen
Amen

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Wim in ’t Hout, voorganger
Sonja Bloemers, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Ellen Bol, lector
Bert Boer, muziek
Marianne Boer en Saskia Wiegeraad, solozang
Hester van de Kaa, kindernevendienst
Eduard van Loenen en Herman van Leeuwen, regie kerkTV
Kees Dogger, koster
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