ORDE VAN DIENST
Zondag 25 juli 2021

Voorganger Ds Maren Overbosch, organist Anton Pauw, ouderling Johan Neeleman,
diaken ArieJan van der Schaaf

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

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT. AMEN.

Allen:
Ouderling:
Allen:
Ouderling:
Allen:

Gebed van toenadering
Ouderling:

Eeuwige, vergeef ons
wat wij verkeerd hebben gedaan
en waar wij spijt van hebben

Allen:
Ouderling:
Allen:

EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN.

Open onze harten voor U en voor elkaar.
WEES ONS GENADIG
EN GA ONS VOOR IN LIEFDE. AMEN.
We gaan zitten

Zingen:

Lied 280 : 1, 2, 3 en 4 (‘De vreugde voert ons naar dit huis’)

Inleiding op de dienst
Kyrië en Gloria
Voorganger:
Zingen:
Voorganger:

We roepen de Heer aan voor de nood van deze wereld:
Kyrië eleison. Heer, ontferm U.

Lied 301k (‘Kyrie eleison’); I = voorganger; II = allen
Tegelijkertijd denken we ook aan al het goede
dat zich iedere dag weer openbaart,
waarin G’d zich laat kennen.
Wij prijzen hem om zijn nabijheid:
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Zingen:

Lied 302 (‘God in den hoog’ alleen zij eer’)

Zondagsgebed
Lezing OT

Jesaja 63 : 7 – 14

Zingen:

Lied 119a : 1, 2 en 4 (‘Uw woord omvat mijn leven’)

Lezing NT

Marcus 6 : 45 – 52

Zingen:

Lied 210 : 1 en 2 (‘God van hemel, zee en aarde’)

Overdenking
Orgelspel
Gebeden Dankgebed en diaconale voorbeden, steeds gevolgd door:
Lied 277 ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’
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:

Lied 825 : 1, 4 en 5 (‘De aarde is van Hem vervuld’)
We gaan staan

Zegen
Allen:

A - MEN
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Uitleidend orgelspel

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( SchuldHulpMaatje )
De tweede collecte is voor de Kerk

Zomeravonddienst
Vanavond om 19 uur in de Grote of St. Bavokerk
Ensemble 4drivium o.l.v. Guido Groenland; ‘Van Bologna naar
Santiago’, concert t.g.v. de feestdag van de apostel Jacobus,
muziek van Guillaume Dufay en de Codex Calixtinus (12e eeuw)
Leerhuis
Op donderdag 29 juli in de Nieuwe Kerk van 10.00 uur tot 11.30
uur.
Deed u niet eerder mee, maar lijkt het u leuk om mee te komen
doen, laat dat dan weten aan Diane Vonk. Diane zal dan zorgen
voor de nodige achtergrondinformatie.

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