ORDE VAN DIENST ZONDAG 18 OKTOBER 2020
Vijfde zondag van de herfst
Thema: God & de Keizer
m.m.v. Charlotte Dimassi-van Duinen, zang
Voorganger: Ds. Arrie van Nierop

*****************************************************************************************************************************

Pianospel
Welkom en mededelingen ( door ouderling
van dienst )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD
Opstap naar het thema

Gemeente gaat staan

Schriftlezing: Matteüs 22: 15 – 22

Moment voor persoonlijk gebed in stilte

Zang lied 912: 1 t/m 6, Neem mijn leven, laat
het Heer

v: De Heer zij met u
g: ook met u zij de Heer
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die ons geroepen hebt,
nog altijd ons zoekt,
ons aanziet en ons wil kennen:
g: blijf naar ons vragen!
v: Als wij niet horen,
vluchten in zwijgen, noem onze naam,
noem ons uw geliefde:
g: blijf naar ons vragen!
v: Die ons vasthoudt, ons leven ten goede:
g: sta ons voor ogen!
v: Die ons geroepen hebt:
g: hoor ons gebed! Amen.
Gemeente gaat zitten
Zang Liedboek voor de kerken, lied 118:1 en
2, Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Gebed
We kijken en luisteren naar lied 8b,
Zie de zon, zie de maan

Verkondiging
Pianospel
GAVEN EN GEBEDEN
In Memoriam
Pianospel ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’
Gebeden, uitlopend op stil gebed en het
samen bidden van het Onze Vader
Met het oog op de collecte voor het
werelddiakonaat
‘kerk zijn op een kwetsbare plek’,
alfabetiseringswerk in Noord Ghana.
ZENDING EN ZEGEN
Zang: lied 823: 1 en 4, Gij hebt o Vader van
het leven
Zegen beantwoord met gesproken “amen
Collecte bij het verlaten van de kerk voor
het Werelddiaconaa6

*****************************************************************************
Deze dienst..
- is te beluisteren via www.pknbeverwijk.nl klik op de groene knop ‘luisteren naar de diensten
-- is te zien (en te horen…) via deze link, https://www.youtube.com/watch?v=G9wK_33uym8

