Orde van dienst voor de morgendienst
in De Veste, Gouda

Orde van Dienst 7.08.2022 / De Veste, Gouda
Pianospel
Welkom en mededelingen (door de ouderling)

Dienst van voorbereiding
Aanvangspsalm van de zondag (gemeente gaat staan): ps. 33,5
Stil gebed, bemoediging en groet (gemeente gaat zitten)
Zingen: ps. 33,7,8
Kyriëgebed
V:

Laat ons de HEER om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld,
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde……

met als gezongen responsie lied 139d (driemaal)
Glorialied: lied 977,1,5,6,7

Dienst van het Woord

Gebed om de heilige Geest
Aandacht voor het liturgisch bloemstuk
De voorganger leest de tekst bij het liturgisch bloemstuk, terwijl een foto op de wand wordt
geprojecteerd.
Moment voor de kinderen
-

Lied voor de kinderen: lied 935

Schriftlezing: Psalm 139,1-12
Lied: lied 905,1,2
Schriftlezing: 1 Johannes 3,18-24
Lied: lied 905,3,4
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Verkondiging. Thema: ‘Handen’
Aansluitend houden wij in het algemeen een moment van stilte. Ook is het mogelijk, in overleg met de
pianist, meditatief pianospel te laten spelen dat overvloeit in het lied.
U kunt plaatsnemen op de stoel op het liturgisch centrum. Bij de keuze voor stilte geeft u met een
korte hoofdknik de pianist aan dat de stilte beëindigd kan worden en hij het lied kan inzetten.
Lied: lied 912,1,2,6

Dienst van gaven en gebeden
Inzameling van gaven, er zijn twee collectes (doel staat aangegeven op de Zondagsbrief).
Onder de inzameling van de gaven komen de kinderen terug.
De dia´s met de collectedoelen worden op de wand geprojecteerd. Hierbij worden tevens de
mogelijkheden vermeld om een bijdrage over te maken.
Er wordt fysiek gecollecteerd en/of de gemeenteleden krijgen de gelegenheid om met de app te
doneren.
Lied: lied 766,3
Dankgebed, voorbeden, met stil gebed en Onze Vader.
Voor de voorbeden mogen gemeenteleden intenties opgeven.
Deze worden in het voorbedenboek geschreven, de ouderling reikt u dat voor de dienst aan.
Deze voorbeden graag meenemen in uw gebed.

Zending en Zegen
Slotlied (gemeente gaat staan): lied 422
Zegen, besloten met gezongen Amen

