ORDE VAN DIENST
21 november 2021

Een dienst waarin de maaltijd van de Heer gevierd wordt

Voorganger F.J.E. de Lint, organist Anton Pauw, ouderling Barbara van de Pol, diaken
Marianne Immink, koster Bas Romeijn

Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg
zult vinden in onze gemeente.
Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

We gaan staan
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:

.....
eeuwige God, wees ons genadig

Allen:

EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.

We gaan zitten
Zingen: Lied 276: 1,2
Inleiding op de dienst
Kyrie en Gloria
Zingen: Lied 299e
Moment met de kinderen
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: 2 Kor 3: 1 - 6
Zingen: Lied 816: 1,2,4
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Overdenking
Zingen: Lied 840
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend
bidden wij 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
Bereiding van de tafel

We gaan staan

We belijden ons geloof
We gaan zitten
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Tafelgebed:

De Heer zal bij u zijn.
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Verheft uw harten!
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

Zingen: Lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’
We gaan staan
Zegen
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Allen:

A - MEN

Nodiging
Delen brood en wijn
Degene die glutenvrij moeten eten, kunnen bij de tafel een glutenvrije
ouwel ontvangen.
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
De tweede collecte is voor Kerk (Eigen gemeentewerk)
Vorming en Toerusting Woensdag 24 november 20.00 uur komt
verhalenverteller Kees Posthumus naar de Nieuwe Kerk. Samen met
accordeonist Dirk Overbeek brengt hij een muzikale voorstelling over de
zeven werken van barmhartigheid voor mensen van hier en nu: Alle 7
goed! Deze avond wordt georganiseerd samen met Inspirerende Bronnen
Schalkwijk. Collecte bij de uitgang
Leerhuis Donderdag 25 november van 10.00u - 11.30u. We lezen verder
over de richters in het gelijknamige bijbelboek. De laatste richter was
Jephta. Deed u niet eerder mee, u kunt gewoon aanschuiven. Als u zich
van te voren aanmeldt bij Diane Vonk wordt er materiaal voor u
meegenomen.
Kliederkerk Op zondag 28 november is er weer een Kliederkerk in de
Nieuwe kerk! Het thema van deze creatieve viering op de eerste
adventszondag is ‘Iedereen telt’. We gaan samen aftellen naar Kerst en
komen in de Bijbel gewone mensen tegen die helemaal meetellen. Deze
Kliederkerk i s speciaal voor kinderen t/m 12 jaar. Heb je zin om erbij te
zijn? Welkom in de Nieuwe Kerk van 15.00u – 17.30u. Geef je op via
barbaravandepol@gmail.com.
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