ORDE VAN DIENST
Zondag 7 augustus

Voorganger Ds Karel Blei, organist Dick Koomans, ouderling Gert Danneberg, diaken
Arie-Jan vd Schaaf, koster Bas Romeijn

Orgelspel

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

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

Gebed van toenadering
Voorganger:
Allen:

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

Zingen: Lied (Psalm) 33:6,7,8
We gaan zitten
Inleiding op de dienst
Kyrie en gloria: lied 299e
Gebed bij de opening van het Woord
Eerste lezing: Jesaja 65:17-25
Zingen: Lied 176:1,2,6
Tweede lezing: Lucas 12:32-40
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Zingen: Lied 751
Overdenking
Zingen: Lied 827

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
Collecte
De eerste collecte is voor Diaconie (Wereldwijde Diaconale Doelen)
De diaconie collecteert vandaag voor Wereldwijde Diaconale
Doelen. Het zijn de vele projecten die Kerk in Actie uitvoert. De
diaconie ondersteund jaarlijks deze projecten. En met uw hulp
kunnen we dat blijven doen.
De tweede collecte is voor Kerk
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de
app ‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
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Zingen: Lied 756:1,2,3,4,5
We gaan staan
Zegen
Allen:

A - MEN

Orgelspel
Mededelingen
Zomeravondmuziek
Vanavond in deze kerk om 19.00 uur:
Concert- Cambridge Vocal Consort o.l.v. Hannah Sanderson
Zondagmiddag-orgelconcerten in augustus
Vanmiddag in deze kerk , 15:00 tot 15:45: Dick Koomans en Yu
Nagayama, Flentrop-orgel vierhandig. Zie voor informatie en
aanmelden de website van de Vereniging Vrienden van de Grote- of
St. Bavokerk.

Zomerprogramma in Schalkwijk
Als vanouds wordt er in de zomervakantie in de Ontmoetingskerk
zes weken lang een zomerprogramma georganiseerd, op
woensdagen, vanaf 20 juli 2022. De zomermiddagen vinden van
14.30-16.00u plaats. Rondom de kerk kunt u gemakkelijk en
kosteloos parkeren. Mocht u met het openbaar vervoer komen, dan
kunt u uitstappen bij de bushalte ‘Belgiëlaan’, vanaf daar is het
ongeveer drie minuten lopen naar de Ontmoetingskerk. Hopelijk tot
ziens bij het zomerprogramma!
Geen kindernevendienst
Er is tot en met zondag 21 augustus geen kindernevendienst. Wel is
er elke zondag crèche voor kinderen tot en met 4 jaar.
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