ORDE VAN DIENST WIJHE ZONDAG 9 AUGUSTUS 2020
Voor de dienst klokgelui, orgelspel, welkom door ouderling van dienst
Aanvangslied door Anton en Marieke met eigen begeleiding: lied 8b: 1, 2, 3, 4 en 5
Bemoediging en groet
Kyriegebed, aansluitend speelt organist lied 146a: 1
Lantaren aansteken en inleiding op lezingen en aansluitend YouTube: Zitten of opstaan,
deel 6, lied 8 kopje-onder
OT-lezing: Lied 42, organist speelt couplet 1, voorganger leest couplet 5, organist speelt
couplet 7
NT-lezing: Matteus 14: 22-33 aansluitend speelt organist lied 339a
Korte overweging, tijdens overweging zingen door Anton en Marieke met eigen
begeleiding lied 1005: Longing for light
Kort meditatief orgelspel
Pastorale mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
Slotlied door Anton en Marieke met eigen begeleiding: Ik wens jou
Ik wens jou
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kan, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan

Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd
Met kinderen om je heen, tot aan het eind
Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik wens je vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
Dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen die jij leeft
Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
(Original title: May you have – Trinity)
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