“…als iedereen niet iedereen op handen droeg”

WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS
Luiden van de klokken
De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit:
“Welkom in Gods huis!”
We worden stil.
Ruimte voor stil gebed
Er is nog zomer
Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
terwille was als iedereen
niet iedereen op handen droeg.
Judith Herzberg
Muziek tot eer van God
We gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O.
A.
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Onze Hulp is in de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Gij, die leven schenkt, Gij die ons opdraagt,
ons uitdaagt om opnieuw geboren te worden,
elke dag weer.
A:
DAT WIJ IN VREDE LEVEN. AMEN!
(Gedachtenis)
Psalm of openingslied
Gebed om ontferming en lofzang
We gaan zitten
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BINNEN ZIJN
Groet
v. De HEER zij met u
G. OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed van de zondag
Eerste lezing
Psalm of Schriftlied
Evangelie
Acclamatie (LB 339b)

Preek
Lied
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BINNEN EN BUITEN
Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven
De kinderen komen binnen en hebben een woord voor ons
Gebed over de gaven, voorbeden, stil gebed
Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.
Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst
eventuele gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel.

VAN BINNEN NAAR BUITEN
We gaan staan
Lied
Zegen
v. Zegen
G.
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