
Van dienst Korte orde van dienst zondag 3 juli 2022 Mozeskerk, Biezelinge 

 

Het begin van de dienst: 

- orgelspel 

- binnenkomst predikant + 2 ouderlingen en 2 diakenen 

- welkom door ouderling van dienst en mededelingen/bloemengroet 

- Stilte…., voorbereiding op de ontmoeting met God. 

- ouderling van dienst en predikant lopen naar liturgisch centrum en groeten elkaar 

  

Voorbereiding: 

- bemoediging en groet 

- Zingen: Lied 287 : 1, 2 en 5  

- drempelgebed  

V: Hoor ons aan, Eeuwige God, 

A:  hoor naar ons bidden! 

V:  Gij, die ons hart aanziet, 

 Gij, die onze diepten peilt, 

A: blijf ons niet verborgen! 

V: Wij herkenden U niet, 

 wij zochten onszelf. 

A: Goede God, vergeef ons! 

V: Doe ons herleven  

en maak ons weer nieuw, 

A: geef ons uw genade! 

V: Breng ons in het reine 

 met U en met elkaar. 

A: Zegen ons met uw vrede 

 en laat lichten uw aangezicht. 

 Amen  

 

- psalm van de zondag: Psalm 66 : 1  en 3  

- gebed om ontferming (kyriëgebed) 

- Zingen: Lied 975 : 1, 2 en 3  

 

Dienst van het Woord: 

- gebed om verlichting met de Heilige Geest 

- Zingen/Luisteren: O, waar wil je heen gaan (Hemelhoog 311) 

https://www.youtube.com/watch?v=fcp1je1Cb0A 

-  moment voor de kinderen (evt. leiding kindernevendienst??) 

- Lezing OT: Jesaja 66 : 10 – 14 (evt. lector) 

- zingen Lied 546 : 1, 2 en 3 

- Lezing NT: Lucas 10 : 1 – 20 

- Zingen: Tussentijds 73 Zoals ikzelf gezonden ben 

- uitleg en verkondiging, vanaf liturgisch centrum 

- kort meditatief orgel- of pianospel 

- Zingen: Lied 838 : 1, 2 en 3  

 

Dienst van gebeden en gaven(collecte wordt bij de uitgang van de kerk gehouden): 

- eventuele pastorale mededelingen, door voorganger  

- dankgebed, voorbeden, stil gebed, "Onze Vader" (hardop meegebeden) 

- collecte 

- slotlied: Lied 978 : 1 en 4 

- uitzending en zegen  

 

Zingen: Vrede wens ik je toe (Iona) 

 

Vrede wens ik je toe 

Liefde wens ik je toe  

Moge God je behoeden met zijn liefde 

https://www.youtube.com/watch?v=fcp1je1Cb0A


Vrede wens ik je toe 

 

Zegen wens ik je toe 

Aandacht wens ik je toe 

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen 

Zegen wens ik je toe 

 


