ORDE VAN DIENST
Zondag 5 september 2021

Voorganger I L. Tan, organist Anton Pauw, ouderling Niek Rooseboom, diaken
ArieJan van der Schaaf

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

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

Gebed van toenadering
Voorganger:
Allen:

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

Zingen 274: Wij komen hier ter ere van uw naam.
Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming en opening van het Woord
Moment met de kinderen
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst
Lezing(en) Psalm 103:1-7 en Lucas 13:1-9
Zingen lied 422: Laat de woorden die we hoorden.
Overdenking
Zingen lied 531: Jezus die langs het water liep.
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Afkondiging van overlijden
Zingen: lied 954 ‘Rust en vrede’ we zingen het twee keer.
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 763: Zij zullen de wereld bewonen.
We gaan staan
Zegen
Allen:

A - MEN

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.
TV-uitzending Kliederkerk
Op 1 september stond de Nieuwe Kerk op z’n kop; jeugdpastor Peter en
ds. Willemijn maakten samen met de Landelijke Protestantse Kerk, de EO,
onze Haarlemse kinderen en hun (groot)ouders een opname van een
Kliederkerkviering. Op zondag 12 september is de uitzending op NPO2
om 11:35 uur. Het zal een mooi inkijkje geven in onze Haarlemse
Kliederkerk. Mis het niet!
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 Diakanie ( Werelddiaconaat )
Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad
Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen
bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het
noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp.
Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een practisch vak leren, zoals
kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen
lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op. Voor meer informatie,
bezoek kerkinactie.nl/kerknoordghana.
De tweede collecte is voor kerk

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