Orde van Dienst - PKN Woensdrecht, 12 juli 2020.
Voorganger: ds. S.C. Nieuwenhuizen
Organist: mw. Gertje van Elsäcker
Aanvang: 09.45 uur
VOOR de DIENST
orgelspel
we bereiden ons in stilte voor op de dienst
woord van welkom
aansteken van de kaarsen (door de ouderling)
openleggen van de bijbel (door de voorganger)
DIENST van het VOORWOORD
– de gemeente gaat staan –
Psalm 8a : 1, 2, 5 en 6 door de voorzangers
1.
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit
2.
Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
Ontwapent Gij wat ons benauwt.
5.
Al wat op aarde is laat Gij
Zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
Hem hoog en breed al tegemoet.
6.
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.
groet en beginwoorden
drempelgebed
Lied 281 : 1 en 4 door de voorzangers
1.
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

4.
Gij roept ons met een nieuwe naam
Uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison
– de gemeente gaat zitten –
kyrie
smeekgebed
v: …………… zo bidden wij (één of meerdere keren)
a: zeggen: Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
gloria Lied 281 : 8 en 10 door de voorzangers
8.
Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!
10.
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!
DIENST van het WOORD
gebed bij de opening van de Schriften:
schriftlezing O.T.:
Psalm 104
lezing afgewisseld met gezongen refrein van lied 96a: door de voorzangers
Zing een nieuw lied alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
schriftlezing N.T.:
Colossenzen 1 : 15 – 23
Lied 368g: door de voorzangers
Adem van God, vernieuw ons bestaan.
uitleg en verkondiging
orgelspel
Lied 823 (Youtube)
– de gemeente gaat staan –
geloofsbelijdenis
Lied 978 : 1, 2 en 3 (Youtube)
– de gemeente gaat zitten –
DIENST van het ANTWOORD

dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
mededelingen
collectedoelen
eerste collecte: ZWO
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
slotlied lied 978 : 4 : door de voorzangers
4.
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
zegen
v: …………………….
a: zeggen: AMEN
collecten – bij de uitgang
orgelspel

