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ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 19 juni 2022
IN DE NICOLAASKERK WIJHE
VOORBEREIDING
Orgelspel, klokgelui
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied Psalm 13: 1 en 2 (JW)
de Psalm van de zondag
1
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Antwoord mij toch, o Heer, mijn God,
maak niet de doodsslaap tot mijn lot.
Laat niet de vijand mij verjagen
en roepen: “Ik heb hem verslagen”.
Maak mij geen doelwit van hun spot.

Moment van stilte

Vervolg aanvangslied Psalm 13: 3
3

Ik reken op uw liefde, Heer,
want U brengt in mijn lot een keer.
Mijn hart zal vrolijk voor U juichen
en zingen en U dank betuigen.
U ondersteunt mij telkens weer.

Bemoediging en groet
Kyriegebed
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Glorialied Lied 353
RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Bijbel
Aandacht voor de kinderen en zingen
Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.
Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar.
Het is voor allemaal.
(daarna gaan kinderen naar de nevendienst)
OT-lezing Jesaja 65: 1-9
Zingen Psalm 89: 1 en 2
de antwoordpsalm
1

3
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Ach, dat de hemel toch dit wonder prijzen zou,
dat alle hemelmachten juichen om uw trouw.
Want wie daar boven kan de Here evenaren,
wie kan zich met Hem meten van die godenscharen?
Ontzag voor God is groot bij al de hemelingen,
Hij wordt gevreesd door allen die zijn Naam omringen.

Lezing uit de brieven: Galaten 3: 23-29
Zingen Lied 827
Bij de woorden van de briefschrijver
NT-lezing: Lukas 8: 26-39
Zingen Lied, 611: 1 – 3

Als woorden van belijden
Overweging en aansluitend orgelspel
Zingen Lied 944
Als bede om hulp
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN
Pastorale mededelingen door ouderling van dienst
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
(kinderen komen terug)
Collecte is digitaal, maar er staan ook mandjes bij de uitgang
en de collectebus voor het jeugdwerk
Slotlied Lied 966: 1 en 6
Om mee te nemen voor de komende week
Zegen
AMEN
Na de dienst orgelspel
Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk
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