Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
dienst op zondag 24 juli
– 6e zondag van de zomer –
Diaconale (thema)dienst 1 van ?

“Geven en …”

voorganger:
organist:
lector:

Ds. Job Stein
Peter Slotman
Jannie de Greef

• DIENST VAN HET SAMENKOMEN •
Klokgelui
Aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst

stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistoriegebed
bidden)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
allen gaan staan

Samenzang L 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’: 1,2,& 3
Groet, bemoediging en drempelgebed
vg.
: De vrede van de Heer is met u allen!
allen : en zijn genade is met u!
vg.
: 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 dat zijn hand begon.
genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van de Here Jezus Christus.
vg.
: ……… door Jezus Christus, onze Heer.
allen : Amen
Samenzang L 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’: 4 & 5
allen gaan zitten

Kyriegebed
Glorialied Psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal’:1 & 2
Gebed van de zondag
• DIENST VAN HET WOORD •
Voor en met de kinderen
lezing (door de lector) Genesis 43: 1 - 5
Samenzang L 718 ‘God, die leven hebt gegeven’: 1,2 & 3
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Lezing Lucas 16: 19 - 31
Samenzang L 916 ‘Je kunt niet dieper vallen’
Verkondiging
Muzikaal moment
• DIENST VAN HET ANTWOORD •
Samenzang L 601 ‘Licht dat ons aanstoot ….’: 2
Afkondigingen
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door de diaken een
kaars aangestoken en gaan allen staan.)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader )
Vg.:
…
Allen:

(in de bewoording van de NBV21)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat 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 vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht
en de majesteit
in eeuwigheid. Amen.
toelichting bij de inzameling door de diaken
In de inzameling krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk
onderdeel van onze kerkdiensten. Onze partners rekenen op ons. Sinds mensenheugenis
kan er contact geld geschonken worden en ook al heel lang in de vorm van collectebonnen,
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op dit moment verkennen we ook de mogelijkheden van digitaal m.b.v. een QR-code.
Daarnaast blijft de mogelijkheid ook bestaan om via het bankreknr. dat op pag. 2 van het
kerkblad en op de website vermeld staat uw collectebijdrage over te maken.

1e collecte

2e collecte

• DIENST IN DE WERELD •
allen gaan staan

Samenzang (Slotlied L 657) ‘Zolang wij ademhalen’ : 1,2,3 & 4
Wegzending & zegen
vg.
: …………

Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en
wil blijven. Weet u van harte welkom.

Elke zondag is er in de protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat een
dienst. Voor de dienst van as. zondag 31 juli 10:00 uur staat dhr. Piet Hopman uit
Vroomshoop op het rooster.
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