21 augustus 2022

Over beweging en bewogenheid
Deze dienst kan worden beluisterd via www.kerkomroep.nl
of de Kerkomroep-app.
*******************************************************************
Orgel: Adagio per Voce Umana – Vincenzo Petrali
Welkom
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.
(we gaan staan)
Bemoediging
v.:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v.:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Drempelgebed
Lied 275 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Kyriegebed
Besloten met:

-

10e zondag van de zomer

Liturgie: ds. Fride Bonda
Voorganger/ouderling: Anneke Luppes
organist: Peter den Ouden
diaken: Jeanet van Rooden
lectrice: Karin van den Broek
koster: Dick Barmentloo

Overdenking
Moment van stilte

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgel: ‘Wat de toekomst brenge moge’ - J. van Dommele
Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden
Voorbeden
Stil gebed
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.
Lied 978 – Aan U behoort, o Heer der heren

Glorialied - Aan U, Schepper, alle glorie om het lichten
van uw trouw
Melodie: Lied 103c; Tekst: Sytze de Vries
1. Aan U, Schepper, alle glorie om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie, zon die ons in leven houdt.
2. Om de Zoon U alle glorie, woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor
onderweg.
U de ere, U de glorie, woord op onze tong gelegd.
3. Door de Geest U alle glorie, die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie, adem die in mensen leeft.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Schriftlezing: Wijsheid 7:15-27
Lied 283, vers 1 en 2 – In de veelheid van geluiden
Evangelielezing: Lucas 10: 25-37

Zegen
allen: Amen, amen, amen

Orgel: Sonata del Principe – Domenico Zipoli
------------------------------------------------------------------De inzameling van de gaven vindt plaats in de
kerk door middel van een collecteschaal bij de
uitgang. Die collecte is bestemd voor
Hospice Kajan. Collectegeld daarvoor kan ook
worden overgemaakt op rekeningnummer
NL 66 SNSB 0821 4281 44 t.n.v. de Stichting
Hospice Gooi & Vechtstreek te Hilversum.
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.

Lied 283, vers 3, 4 en 5
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