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Orde van dienst voor zondagmorgen 25 juli 2021 – 09.30 uur 
6e Zondag van de zomer 

 

Binnenkomen 
Voor de dienst 
- Orgelspel 
- Welkom en mededelingen  
 
we gaan staan 
 
- Intochtslied: Psalm 92: 1en 2  
  ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst’  
   voorafgegaan door en besloten met de antifoon  
  Lied 710c ‘Rechtvaardigen groeien als palmen’ 
 
- Stil gebed 
 
- Bemoediging 
 vg. :  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 vg. : Heer, uw trouw duurt eeuwig 
 allen :  laat het werk van uw handen niet los 
 
- Groet 
 vg. : De Heer is met u. 
 allen : Zijn vrede is met u. 
 
- Drempelgebed 
 vg. : Hier zijn wij, God, uw kinderen. 
 allen : Soms voelen we ons verloren in deze grote 
   wereld, soms zijn we elkaar kwijt. 
 vg. : Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw 
   liefde. 
 allen : Amen. 
 
- Antwoordlied: Lied 280  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
 
we gaan zitten 
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- Kyrië 
 Om de nood van de wereld roepen wij tot God. 
 smeekgebed (3 intenties) 
    allen bidden: Heer, ontferm U 
 
- Gloria 
 Zingen: Lied 117d  ‘Laudate omnes gentes’‘ (3x) 
 

Dienst van de Schrift 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
- Lezing: Deuteronomium 8: 1-6 door lector 
 
- Zingen: Lied 542  ‘God roept de mens op weg te gaan’ 
 
- Evangelielezing: Johannes 6: 1-15 door lector 
 
- Zingen: Lied 383  ‘Zeven was voldoende’ 
 
- Verkondiging 
 
- Zingen: Lied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 
 

Gebeden en gaven 
- Dankgebed 
- Voorbeden 
- Stil gebed 
- Onze Vader 
 
- Inzameling van de gaven (zie mededelingen na deze dienst) 
 
- Slotlied (staande): Lied 423    
    ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’ 
 

Zending en zegen 
- Amen, amen, amen! 
 
Orgelspel 


