Zondag 29 mei 2022

“Wezenzondag” 7e van Pasen, naar Joh. 14: 18;
”Ik laat jullie niet als wezen achter “

voorganger:
organist:

ds. T. Verbeek, Rotterdam
dhr. W. Chr. Meyboom
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Woord van welkom
Aanvangslied: psalm 27: 1
Bemoediging
vg
a
vg
a

Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat het werk van zijn handen.

Begroeting
Voorganger : De HEER zij met u!
Allen : Ook met u zij de HEER!
Moment van stilte
Gebed van toenadering
Vervolg aanvangslied Psalm 27: 5
Kyrië:

(hierna gaat de gemeente zitten)

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld,
door voorganger besloten met:
vg
Zo roepen wij tot U
allen: Heer ontferm u!

Gloria-Loflied: 146c: 1, 5 en 7
Gebed bij de opening van de Schriften
De tien Woorden- ( in parafrase/samenvatting)
het grote Gebod- Mat 22, 37-40)
Zingen: lied 320: 1, 2, 3 en 4
Lezingen uit de Bijbel: Johannes 14: 15 t/m21
Johannes 16: 1 t/m 7
Zingen: lied 663: 1 en 2
Uitleg en Verkondiging
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Meditatief moment met orgelspel
Zingen: lied 838: 1, 3 en 4
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied: 834
Zending en Zegen
Zingen: lied 425
*******************

De eerste collecte is bestemd voor PKN Jong Protestant
Jong Protestant, de jongerenorganisatie van PKN en Kerk in Actie,
hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen
kennismaken met het diaconaat. Zo kunnen jongeren samen met een
diaken of jeugdleider ontdekken op welke manier ze van betekenis
kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen
leven verrijkt.
De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk
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Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad
Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mevrouw
H.H. Weltevrede-Vollrath, Alardusdreef 5, die morgen haar
80e verjaardag hoopt te vieren.
Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten?
Afwezig
Van 6 tot en met 21 juni is ds. A.J.P.W. van der Wal afwezig. Mocht u
in die periode dringend geestelijke bijstand nodig hebben, dan kunt u
zich wenden tot dhr. Harry Luijendijk, onze scriba, tel. 401915.
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