KERKDIENST OP ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022, 13E ZONDAG VAN DE ZOMER

OPENING
Verwelkoming (Hierna gaat de gemeente staan.)
Tekst bij het aansteken van de Paaskaars:
“Christus spreekt: Ik ben het Licht der wereld. Wie mij volgt wandelt niet in
duisternis, maar zal het licht des levens hebben.” (Johannes 8,12)
Intochtspsalm: Psalm 100, v. 1 en 2 “Juicht Gode toe, bazuint en zingt”.
Bijbelse groet:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer in
gemeenschap met de Heilige Geest.
Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen het werk van Zijn handen.
Vervolg intochtspsalm: Psalm 100, v. 3 en 4 “Treed statig binnen”.
(De gemeente neemt plaats.)

Inleidend woord:
Gemeente,
Het is vandaag de derde zondag van de zomer. We vieren vanmorgen een dienst
met veel aandacht voor de actuele thematiek van natuur en milieu, en onze rol
daarin. Uit de schriftlezingen komt de verwondering voor Gods schepping naar
voren; in de prediking zullen we daar nader op ingaan. Maar eerst gaan wij
bidden.

Gebed om ontferming: 3 gesproken beden, telkens beantwoord met lied 301h.
“Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de noden van de wereld en
Zijn naam prijzen, want Zijn barmhartigheid heeft geen einde:”

Heer, Schepper en Vader, die onze Oorsprong en onze Toekomst zijt,
ontferm U over ons.
• Kyrie eleison: ♫ lied 301h
Christus, Verlosser, die zonde en dood overwonnen hebt en eeuwig leven biedt,
ontferm U over ons.
• Kyrie eleison: ♫ lied 301h
Heer, Heilige Geest, die ons altijd nabij zijt met inspiratie, troost en
bemoediging, bijstand en hulp,
ontferm U over ons.
• Kyrie eleison: ♫ lied 301h
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze tekortkomingen
vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen.
Lofprijzing: Psalm 146c, v. 1, 4 en 7 “Alles wat adem heeft love de Here”.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag:
Laat ons bidden:
Heer, onze God,
Verlicht ons door uw Heilige Geest,
opdat wij uw Woord werkelijk zullen gaan begrijpen.
Schenk ons de genade, dat wij zuiver en trouw zullen omgaan met uw Woord,
tot eer van uw Naam, tot behoud van uw schepping en tot Heil en welzijn van
velen.
Dit vragen wij U in de naam van uw enige en welbeminde Zoon,
Jezus Christus onze Heer. Amen.

Uitnodiging tot de kindernevendienst
Eerste schriftlezing (NBV): Psalm 65.
Muzikaal intermezzo (orgelspel)
Evangelie (NBV): Lucas 12,22-31.
Acclamatie na het evangelie: Lied 333 “Kom, Geest van God”.
Prediking
Muzikaal intermezzo
Lied na de preek: Lied 978 “Aan U behoort, o Heer der heren”.
[Terugkomst van de kinderen]

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden
Het Gebed des Heren:
Als samenvatting van al onze gebeden spreken wij nu de woorden, die Jezus ons
gegeven heeft:
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Eventuele diaconale mededelingen & collecte

SLOT
Slotlied: Lied 650, v. 1 t/m 3 plus 6 en 7 “De aarde is vervuld”.

Zending & zegen:
Gaat nu allen van hier heen in vrede, onder de zegen van de Allerhoogste:

De Heer zegene u en Hij behoede u,
De Heer doe Zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe Zijn Aangezicht over u en geve u vrede.
De gemeente beantwoordt de zegen met een drievoudig gezongen ‘Amen’.
Lied na de zegen: Lied 425 “Vervuld van uw zegen”.

