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9e zondag van de zomer

voorganger: ds. Jan Hulzebosch
ouderling: Nicky Hameleers
lector: Jan Leijenhorst

Deze dienst kan worden beluisterd via www.kerkomroep.nl
of de Kerkomroep-app.
*******************************************************************
Orgelspel
Welkom
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.
(we blijven zitten tot aan het Glorialied)
Voorganger: Klankschaal (verstilling)
Voorganger:
Allen:

Onze hulp in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft

organist: Hugo de Graaff
diaken: Henny Pos
koster: Piet Kempe

Onze Vader (oecumenisch)
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.
Taizélied - Bless the Lord my soul
Voorganger: 1 keer
Allen: enkele keren

Drempelgebed
Lied 216 – Dit is een morgen als ooit de eerste
Voorganger:

Laat ons de Heer aanroepen…

Kyrie en Gloria - Lied 299e – Kyrie- en Gloriahymne –
‘U alle eer’
(staande)
I = voorganger; II = allen

Bless the Lord, my soul
And bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul
Who leads me into life.
Zegen
allen: Amen, amen, amen

DIENST VAN HET WOORD
Voorganger:
Allen:

De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren

Gebed om bezieling
Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25 (lector)
Lied 1003 – Stil is de straat
Coupletten: voorganger; Refrein: allen
Evangelielezing: Lucas 12: 31-40 (voorganger)
Lied 751 – De Heer verschijnt te middernacht
Overweging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Lied 689 – Wat altijd is geweest
Voorzang / allen
Voorbeden

Orgelspel
------------------------------------------------------------------De inzameling van de gaven vindt plaats in de
kerk door middel van een collecteschaal bij de
uitgang. Die collecte is bestemd voor
Kerk in Actie / Zending voor het project Egypte:
De kerk staat op tegen armoede in het dorp.
Collectegeld daarvoor kan ook worden
overgemaakt op rekeningnummer
NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
project “Kerk in Egypte”.
Uw bijdrage voor het Plaatselijk kerkenwerk kunt
u overmaken op NL83 RABO 0373 7455 75 t.n.v.
CvK Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg.
Ook kunt u uw bijdrage voor deze collecte
overmaken m.b.v. onderstaande QR-code. Deze
code is zowel met een algemene QR-code
scanner als met de QR-code scanner van uw
bank-app te gebruiken.

Stil gebed
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