ORDE VAN DIENST
Zondag 1 augustus 2021

Voorganger Henk Spoelstra, cantor-organist Anton Pauw, ouderling
Hester Wesselius, diaken Henk Vonk.

Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN
HAND BEGON
Genade zij u en vrede van God onze Vader, en
van de Heer Jezus Christus
AMEN

Gebed van toenadering
Voorganger:
Allen:

.....
eeuwige God, wees ons genadig
EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.
We gaan zitten

Inleiding op de dienst
Zingen Psalm 92: 1, 2, 7, 8
Gebed om ontferming en opening van het Woord
Kindermoment
Hierna gaan de kinderen die dat willen naar de kindernevendienst
Lezing Jozua 4, 19-24
Zingen LB 319: 1, 2, 7
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Overdenking
Zang LB 763
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en
afsluitend bidden we het ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen en bloemengroet
Zingen LB 978

We gaan staan

Zegen
Allen:

AMEN

Uitleidend orgelspel
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Mededelingen
Tijdens het uitleidend orgelspel wordt u uitgenodigd om uw
plek te verlaten. Wilt u nog even rustig luisteren naar het
orgelspel? Blijft u dan gerust zitten.
Collecte
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te
geven. Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven
met de app ‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
De eerste collecte is voor
Diaconie ( Wereldwijde Diaconale Doelen )
De tweede collecte is voor de Kerk
Zondagmiddagconcert:
Vanmiddag om 15 uur in de Grote of St. Bavokerk
Vijf orgels, Henny Heikens en Anton Pauw, orgel; m.m.v. Helen
Tilmanns, hobo; i.s.m. Vrienden van de Grote Kerk
Theemiddag
Op dinsdagmiddag 10 augustus in de Nieuwe Kerk van
14.00 uur tot 15.30 uur
Er zal telkens een bepaald thema centraal staan.
Aanmelden is niet nodig.
Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u bellen naar Hester Wesselius
06 - 29 30 75 89.

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via
kerkdienstgemist.nl
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