ORDE VAN DIENST ZONDAG 25 OKTOBER 2020
6e zondag van de herfst

Voorganger: Ds. Jeroen Bellwinkel
Ouderling: Froukje Veltkamp
Lector:
Wil Treffers
Organist: Aad Zandbergen

Geluid: Evert van Kan
Beamer: Roelien Brinkman
Diaken: Sary v.d.Kooi
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****************************************************************************************************************************

Welkom en mededelingen ( door de ouderling van dienst)
Gemeente gaat staan
Muziek
Intochtstekst GvL 456 (voorgangers zingen)
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Votum en groet (ouderling)
Bemoediging en groet (door ambtsdrager en allen;
CH: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Ch: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
a: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HAND
Ch: Genade zij u en vrede van God de Vader,door Jezus Christus de Heer
a: IN DE GEMEENSCHAP VAN DE Heilige Geest, Amen
Gemeente gaat zitten
Muziek intermezzo (ORGEL)
Kyrie gebed
Glorialied 713 , vers 1 en 2 Wij moeten Gode zingen
Gebed om verlichting
1e Schriftlezing: Jesaja 25, 4 – 9
Muziek: Gezang 27 vers 1 en 5(oude bundel) orgel en solo. “De Heer richt op zijn berg een maaltijd
aan”
2e Schriftlezing Matteus 22, 1-4
Leestekst uit Alles wordt nieuw IV 18 (door allen gelezen)
Waar lijkt het op, waar lijkt het op,
het Koninkrijk van God,
Het is een heel groot bruiloftsfeest,
voor wie aan God zijn trouw geweest,
zij komen overal vandaan
de kinderen gaan vooraan.

Waar lijkt het op, waar lijkt het op,
het Koninkrijk van God ,
het is een stad waar vrede woont,
en waar God in het midden troont,
Gods goedheid is er zonneklaar
zijn liefde openbaar.
Daar lijkt het op, daar lijkt het op,
Het Koninkrijk van God

OVERDENKING
Muziek intermezzo orgel
Voorbeden_v: daarom bidden wij: “HEER ONZE HEER, WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS” _
stil gebed_ Onze Vader
Muziek Slotlied (staand): 23b vers 1 en 5 (door de voorzangers)
Zegen: Allen spreken gezamenlijk 1 keer AMEN
ORGELSPEL

*****************************************************************************
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_33uym

