Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
Protestantse Gemeente te Usselo
Internetkerkdienst op zondag 26 juli 2020
‐ 6e 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
intredelied Lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’; 1,2 & 3
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 Lied 305 ‘alle eer en alle glorie’
groet
vg.:
De vrede van de Heer is met u allen!
allen: en zijn genade is met u!
gebed van de zondag
voor en met de kinderen
• DIENST VAN HET WOORD •
lezing 1 Koningen 3: 5 ‐ 12
Psalm 119 ‘Welzalig die de rechte wegen gaan’: 28

lezing van Matteüs 13:44 ‐52 afgewisseld met solo‐ en samenzang van
Lied 241 ‘Gij die mijn liefste kleinood zijt’
Matteüs 13:44
Marion zingt vers 1
Matteüs 13:45‐46
Marion zingt vers 2
Matteüs 13:47‐51
Marion zingt vers 3
Matteüs 13:52
Marion en allen zingen vers 4
verkondiging
muzikaal moment
• DIENST VAN HET ANTWOORD •
Lied 531 Jezus, ‘die langs het water liep’, vers 1&2 door Marion, vers 3
samen
orgelspel naar vers 1 & 2, gezongen door Marion
samenzang vers 3
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: Onze Vader die in de hemelen 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

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 namelijk ook nu op ons.
De 1e collecte voor Haaksbergen‐Buurse is voor St. De Regenboog.
De 2e is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.
De 1e collecte voor Usselo is bestemd voor de diaconie, de 2e voor de
kerkrentmeesters.
U kunt uw bijdrage over maken naar
‐ NL79 RABO 03737 20912 – ten name van CvK Prot. Gem
Haaksbergen‐Buurse
‐ of naar NL45 RABO 03167 26532 ‐ Diaconie PKN Usselo.
• DIENST IN DE WERELD •
wegzending Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’: 3 & 4
zegen

De eerstvolgende kerkdienst, zondag 2 augustus, is wederom een
internetkerkdienst, te volgen via www.Kerkomroep.nl . Voorganger zal
dan zijn Ds. O.G. Haasnoot. Aanvang 10 uur.

