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ZONDAGSBRIEF – 7 JULI 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst:

– Zingen: psalm 136: 12 en 13

Voorganger:
Ds. G. Van ’t Slot, Zeist.

– Verkondiging

Organist: Cedrik Kerkdijk
Collecten:

•
•
•

Diaconie
Kerk
Exploitatie

Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Welkom
INTREDE
–
–
–
–
–
–
–
–

Zingen: lied 216: 1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: psalm 124: 1 en 4
Gebed om vergeving
Klein Gloria
Leefregel
Zingen: lied 150 a: 1, 2, 3 en 4

DIENST VAN DE SCHRIFT
– Gebed om de leiding van de Heilige Geest
– De kinderen komen naar voren en we
hebben een gesprekje
– Kinderlied , uit Geroepen om de zingen,
lied 163: 1,
lied 163 vers 1
en extra vers:
Dank U voor al die mooie jaren,
dat Linda de nevendienst hier deed:
de kinderen hoorden prachtige verhalen
die je nooit vergeet !

– Zingen: Geloofsbelijdenislied 304, 1,2 en
3 (staande)
DIENST VAN DE TAFEL
– Dankgebed en voorbeden
– Inzameling van de gaven
– Zingen: lied 979: 1,4,5,7,12,13 en 14
– Inleidende woorden op het Heilig
Avondmaal
– Tafelgebed en Onze Vader *
– Delen van brood en wijn in gemeenschap
met de Heer
– Dankzegging
ZENDING EN ZEGEN
– Slotlied (staande): lied 425
– Zegen en allen: Ja, amen ja, halleluja

•

Tafelgebed in beperkt aantal
aanwezig op papier

Berichten voor de gemeente
Agenda:
• Zondag 14 juli gaat voor
Drs. M. U. Bondzio, Kampen

Autodienst:
14 juli
A. v.d. Galien

tel 280387

en vers 3 en 5.
– Schriftlezing O.T. Jesaja 52: 1-6
(door
Jan Korver)
– Zingen: psalm 136: 1 en 2
– Schriftlezing N.T. Marcus 6: 6b – 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Tafelgebed
v. De HEER zal bij u zijn!
a. DE HEER ZAL U BEWAREN!
v. Verheft uw harten!
a. WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER.
v. Laten wij danken de HEER , onze God
a. HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN
v. Ja waarlijk, het past ons, o HEER,
het is onze plicht en zaligheid U overal lof te zingen,
Schepper van alle dingen en Vader van Uw volk,
en Uw Naam uit te roepen, iedere dag opnieuw, –
want Gij hebt uw pelgrims voortgeleid door de woestijn
en Gij hebt ons geroepen tot Uw grote vreugde.
Gij hebt het heilig onderricht, de Tora, geplant in ons bestaan,
als een boom van het leven:
Gij hebt het licht geroepen in de beginne
en Gij hebt de aarde getoond aan de einder,- een land om in te wonen.
Daarom, met Mozes mee, die Uw gemeente voorging,
en Jozua, die de Jordaan is doorgegaan
om de belofte te verzekeren,
met al Uw zangers en profeten, Uw engelen en mensen,
de dienaars om Uw troon, de priesters in de tempel,
heffen wij onze stem en zingen de lofzang:
Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten.
Hemel en aarde vervult Uw heerlijkheid.
Zegent, Hosianna, Hem die wij verwachten
Die in de naam des Heren ons bevrijdt (mel. Gez. 457)
v. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God, dat gij de wereld voedsel geeft,
spijze voor al Uw schepselen: want eeuwig duurt Uw genade!
Laten we bidden: Wij danken U..............en verteerd als brood.
INZETTINGSWOORDEN
Want Hij nam in de nacht…...tot mijn gedachtenis
Zingen: Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt
Zend Uw Geest in ons midden en hoor ons aan
als wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde:
Onze Vader
De gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging

