Zondag 27 juni 2021

Schilderij door Van Gogh

Voorganger: ds. Maarten Hameete
Organist: Arthur Vos

Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in
de Dorpskerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt!
Muziek vooraf
De ambtsdragers komen binnen
Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst
Muzikaal moment van verstilling en voorbereiding
Inleidende woorden
Bemoediging:
V:
Onze hulp is in de naam van de Heer
A:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
die trouw blijft de eeuwen door en nooit loslaat het werk dat
Zijn hand eens begon.
Groet:
V:
Genade voor u en vrede, van God onze Vader en van onze
heer Jezus Christus door de Heilige Geest.
A: AMEN
Drempelgebed
We luisteren naar: Psalm 100: 1 & 2
Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aard alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’
Kyrie-gebed
We luisteren en kijken naar: Liefde eenmaal uitgesproken |
Nederland Zingt | Liedboek 791
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Gebed
Lezing: Psalm 30
We luisteren naar: Van ver, van oudsher aangereikt | Lied 326: 4
Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht.
Lezing: Marcus 5: 22 - 43
We luisteren naar: Van ver, van oudsher aangereikt | Lied 326: 1
Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vleesgeworden, opgestaan!
Uitleg en verkondiging
Muziek als moment van bezinning
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
A:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen
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Collecte aankondiging
We zingen ons slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn |
Liedboek 416: 1 & 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zending en zegen
A: AMEN (gesproken)
Orgelspel
Na de dienst blijft iedereen zitten; de vrijwilligers geven aan
wie wanneer de kerkzaal kan verlaten.
Collecte:
de collecte gaat voorlopig digitaal. U kunt uw bijdrage geven via de
collecte-app, of overmaken naar het College van Kerkrentmeesters
en het College van Diakenen. Zie voor verdere informatie de website,
de digitale nieuwsbrief of het kerkblad.

Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt
spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak.
U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt
tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00
tot 10.00 uur.
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar.

www.pgleidschendam.nl
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