ORDE VAN DIENST 19 juli 2020
5de zondag van de zomer
Voorganger: ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
Pianist:
Ger Ridderhof
Thema: Wat is wijsheid

GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!

Liederen worden niet gezongen maar
gelezen.
Mee neuriën is toegestaan

INTREDE

BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de
HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt
heeft!

MUZIEK
WELKOM
v.
Woord van welkom en
mededelingen

DREMPELGEBED
v.
Gij, die er voor ons zijt en ons
elkaar gegeven hebt.
Schep ons een hart
g.
doorzichtig en onverdeeld,
v.
geef ons een geest
g.
vast en moedig,
v.
wek onze ziel
g.
dat ze leven gaat,

INTOCHTSLIED
allen gaan staan
l.

Lb 218: 1,2

allen gaan zitten
STIL GEBED
1

v.
g.
v.
g.

dat wij gaan op de weg die de
mensenzoon voor ons uitgaat
in de tijd, de eeuwigheid.
Breng ons terecht, o God
breng ons thuis en doe ons wonen
in uw zegen.
Amen

UITLEG
v.
Verkondiging
Luisteren naar het lied van Prediker, Alles
is lucht, van Stef Bos
GAVEN EN GEBEDEN

LIED
l.
Lb 218: 3,4,5

INZAMELING VAN DE GAVEN
v.
Oproep tot geven

GEBED

De inzameling van de gaven is na de
dienst

LIED
l.

DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties steeds eindigend
met zo bidden wij:
g.
Heer, onze God, wij bidden U,
verhoor ons

Lb 221

GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons
leven.
g.
Amen.

g.

Stil gebed
Onze Vader

DE SCHRIFTEN, GELEZEN,
GEZONGEN EN UITGELEGD

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.

EERSTE LEZING:
v.
Prediker 1: 12-18

SLOTLIED
v
Lb 425

ANTWOORDLIED
l.
Lb 720

UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen!

TWEEDE LEZING:
v:
1 Koningen 3: 15-28

MUZIEK

ANTWOORDLIED
l
Lb 313: 1,3
ACCLAMATIE:
g.
U komt de lof toe, u het gezang.
U alle glorie,
O Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen
Amen.

De koster geeft aan in welke volgorde U
de kerkzaal mag verlaten.
Hou daarbij rekening met de 1,5 m af
stand
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