
 

 

 

Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse   
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voorganger: ds. Job Stein 

organist:  Marion Röber 

m.m.v. een gelegenheidszanggroepje  

lector:  Wilma de Ruiter – de Visser 
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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
 
klokgelui 
 
orgelspel voor de dienst   
 
aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst   
 
stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistorie-gebed 
bidden) 
 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
allen gaan staan  
Lied 972 ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn ‘: 1,2, & 3 

 
groet en bemoediging 

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. 

 

drempelgebed 

  vg. :   ……… door Jezus Christus, onze Heer. 

allen :   Amen 
 
Lied 972 ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn ‘: 5 
allen gaan zitten 

 
kyriegebed 
 
glorialied L 92a ‘Wat zo geweldig is’ 

   
gebed van de zondag 
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voor en met de kinderen 
 

• DIENST VAN HET WOORD • 
lezing (door de lector): Jesaja 43: 1- 5a 
 
L 892 Niet in ’t geweldige geluid’: 1,2,3 & 4 
 
lezing  Johannes 6: 14 - 21 
 
L   917 ‘Ga in het schip, zegt Gij’: 1,2,3 & 6 
 
verkondiging 
 

muzikaal moment  
 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
L 935 ‘Je hoeft niet bang te zijn’ (de zanggroep zingt het 1e vers voor, 
daarna zingen we met ons allen vers 1,2 en 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:     (Let op in de bewoording van de NBV2004) 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en 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 hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad 
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht  
en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen. 
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toelichting bij de inzameling door de diaken 
 

 

• DIENST IN DE WERELD • 
 
we gaan deze keer pas na het slotlied staan 
slotlied L 107 ‘Gods goedheid houdt ons staande’: 1, 11,14 & 15  
allen gaan staan 

 

wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
 
uitleidend orgelspel   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als het droog is, is er koffie in de tuin. Omdat we heel zuinig zijn op elkaar houden 
we ook bij het koffiedrinken voldoende afstand. In de kerktuin staan stoelen op 
gepaste afstand  in kringen van zes stoelen.  U wordt dringend verzocht om op uw 
plek te blijven zitten totdat u naar huis gaat. De kerktuin kan via de parkeerplaats 
verlaten worden. 
  
Voor de dienst van volgende week zondag (8 augustus 10:00) staat ds. Job Stein 
ingeroosterd. 
 

 


