Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
Protestantse Gemeente te Usselo
Internetkerkdienst op zondag 12 juli
- 4e zondag van de zomer -

voorganger: ds. Job Stein
organist: Mw. Marion Röber

• DIENST VAN HET AFSTEMMEN OP GOD, ELKAAR EN ONSZELF •
-klokgelui
-welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
-terwijl de kaarsen aangestoken worden zingen we L 287 ‘Rond het licht
dat leven doet’: 1 & 5
-bemoediging
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.
Allen: Amen
-kyriegebed
-glorialied L 150a ‘Geprezen zij God’
-groet
vg.: De vrede van de Heer is met u allen!
allen: en zijn genade is met u!
-gebed van de zondag

• DIENST VAN HET WOORD •
-De Schrift gelezen: Jesaja 55: 6 – 13
-De Schrift gezongen: Psalm 65 als Psalm voor Nu
Wij houden van eerbied onze adem in,
De stilte is een eerbetoon aan u.
U krijgt wat u toekomt, Heer, van iedereen.
U luistert, daarom komen we bij u.
Wij hebben voor onszelf geleefd.
Die schuld dragen we mee.
Wij kunnen niet meer verder, Heer,
Tot u de schuld bedekt en ons vergeeft.
U maakt ons gelukkig, God, u kiest voor ons.
U hebt voor ons de deuren openstaan.
U vraagt ons aan tafel in uw eigen huis
En daar staat heerlijk eten voor ons klaar.
U antwoordt ons met grote kracht.
U redt ons met uw recht.
Van horizon tot horizon
Ziet iedereen dat u betrouwbaar bent.
Wat een kracht! U bouwde bergen tot de wolken.
Wat een macht! U brengt de golven weer tot rust.
En de volken worden stil,
Stil van wie u bent.
U laat de ochtend zingen.
U geeft de nacht een stem.
De aarde staat droog, totdat u haar bezoekt.
Dan valt de regen, akkers worden zacht.
De zon streelt de voren en het koren groeit.
U koestert elke boom en elke plant.
Dit wordt een gouden jaar voor ons,
Want waar uw voeten gaan,
Daar bloeit het nieuwe leven op.
God, dank u wel, dit wordt een jubeljaar.

Wat een vee! Een stroom van mooie, vette beesten.
Wat een oogst! Een zee van tarwe op het land.
En het leven wordt een lied,
Een lied voor wie u bent.
We zullen blijven zingen.
We zingen van uw werk.
-Voor en met de kinderen:
-De Schrift verteld (Matteüs 13: 1 – 9, 18 – 23)
-Lied 765 ‘Gij hebt met uw brede gebaren’
Marion vers 1 & 2
Marion en Allen vers 3 & 4
Allen vers 5 & 6
-uitleg en verkondiging
-muzikaal moment
• DIENST VAN HET ANTWOORD •
-solo- en samenzang L 978 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Marion vers 1, 2 & 3
Allen vers 4
-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 )
-inzameling
In de inzameling krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus
een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang we
internetvieringen houden wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage
giraal over te maken. Onze partners rekenen n.l. ook nu op ons.
U kunt uw bijdrage over maken naar
- NL79 RABO 03737 20912 ten name van CvK Prot. Gem.
Haaksbergen-Buurse of naar
- NL46 RABO 0316 7005 41 ten name van CvK Prot. Gem. Usselo.
-slotlied (samenzang) L 425 ‘Vervuld van uw zegen’

• DIENST IN DE WERELD •
wegzending & zegen

muziek

