Orde van Dienst
zondag 2 augustus 2020
De Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: ds. EDd de Bruin uit Losser
Hartelijk welkom in De Wingerd
Op dit blad vindt u de volgorde van de dienst. De letters geven aan wie er iets zal zeggen of zingen, dat is de o. van
ouderling, d. van diaken, v. van voorganger, g. van gemeente en de l. van lector.(gemeentelid) De te zingen liederen
staan aangegeven op het liedbord en kunt u opzoeken in het liedboek. Bij de ingang van de kerk kunt u de liedboeken
vinden. We wensen u een goede dienst!
De kerkenraad van de Wingerd
De liederen worden gesproken, niet gezongen
INTREDE
MUZIEK
WELKOM
v.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
v+l.
Lied: 92b vs 1 tm 8
STIL GEBED
GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!
BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft!
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,
v.
dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor
ons uitgaat in de tijd, de eeuwigheid.
g.
Breng ons terecht, o God
v.
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
g.
Amen
of:
v.
v.

v.
g.
v.
g.
v.
g.

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U.

GLORIALIED
v en l. Lied: 306
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
GESPREK met de kinderen door de voorganger
Kinderen gaan naar de nevenruimten waar
gecollecteerd wordt.
EERSTE LEZING:
v
Nehemia 9:15-20
ANTWOORDPSALM of LIED
v en l. Lied: 372 1 tm 3
TWEEDE LEZING:
v
Mattheus 14:13-21
ANTWOORDPSALM of LIED
l
Liedbord 5 383:1,2,3

amen

PSALM VAN DE ZONDAG
v en l Lied: 78a: 1,3
KYRIE
v.
Smeekgebed

v: ACCLAMATIE: LB 339 a
g.
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

UITLEG
v.
Verkondiging
Muziek
LIED
l

Lied: 995:1,2

GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
v
Oproep tot geven
Kinderen komen terug uit de nevendienst.
De inzameling van de gaven is na de dienst.
DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
g.
Lied: 368g
Stil gebed
g.
Onze Vader… (oecumenische tekst)
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.
ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen
uit de crèche.
SLOTLIED
v/l
Lied: 836:1,2
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen

