Zondag 18 juli 2021
5e zondag van de zomer
orde van dienst

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Aanvangslied: Psalm 145: 1 allen en 5 solisten
-we gaan zittenGebed van toenadering, overgaand in gebed om ontferming, afgesloten
met Kyrie (Taizé) door solisten

Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment
Lezingen: Marcus 6: 34-44
Lied 1006 - solisten
Verkondiging
Meditatief orgelspel
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Lied: Eat this bread (Taizé) - solisten

Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger.
Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst.
(vertaling:
Eet dit brood, drink deze beker, kom tot Hem en je zult niet hongerig zijn.
Eet dit brood, drink deze beker, vertrouw op Hem en je zult niet dorstig zijn.
Jezus Christus, levend brood, zij die tot U komen zullen geen honger hebben.
Jezus Christus, opgestane Heer, zij die vertrouwen op U zullen geen dorst hebben.)

Mededelingen en collecten
Bericht van overlijden, aansluitend Stilte en zingen
Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe.
Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader.
Onze Vader in de hemel,
laat Uw Naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen,
en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons
uit de greep van het kwaad.
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Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen
Slotlied Lied 418: 1 en 2 solisten, 3 allen
Wegzending en Zegen
Amen (gezongen)

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Aleida de Hoog, voorganger
Ina Veldman, ouderling
Tessa Achterberg, diaken
Conny Sonneveld, lector
Margreet Morelissen, kindernevendienst
Dik Boelee, muziek
Edwin Brummel en Pieter Jan van der Vliet, solisten
Lydia Steensma en Eduard van Loenen, regie kerkTV
Kees Dogger, koster
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