
Protestantse Gemeente Tinte
18 juli 2021

‘Zomaar te gaan ...‘

Voorganger: ds. Peterjan van der Wal
Organist: mw. Liene Madern - Stradina 

U hebt vandaag geen Liedboek nodig...
De voorganger zingt, de liederen na de preek zingen we samen!

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

Korte inleiding op de dienst

Intochtslied: Lied 216 (staande)
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Laat het even stil mogen worden om ons heen en in onszelf...



Bemoediging
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Drempelgebed
V. Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
G. EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.

(gemeente gaat zitten)
Gebed om ontferming besloten met:
Allen: HEER, ONTFERM U!

CHRISTUS, ONTFERM U! 
HEER, ONTFERM U!

Loflied: Lied 136:1, 3, 12, 13
1. 
Looft den HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

3. 
Looft Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

12.
Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13.
 Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Marcus 6:6b-13

Declamatie onder orgelspel: Lied 973
1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,
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2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,

3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,

4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja!

Woord voor deze Zondag

Muzikale overdenking (orgelspel)

Gezamenlijk gezongen: Lied 806
1. Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ‘t beloofde land.

2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs:
straks wonen wij in een paradijs.

DIENST VAN DE GAVEN EN DE GEBEDEN

Gebeden, bestaande uit: dankgebed, voorbeden, stil gebed en
afgesloten met het gezamenlijk gebeden "Gebed des Heren"
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Geen collecte in de bank, maar een collectebus bij de in-/uitgang.
De totale opbrengst wordt verdeeld over: Diaconie, Kerk en Zending.

Gezamenlijk gezongen slotlied: Lied 834 (staande)
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Wegzending en Zegen
gem. (gezongen): AMEN.

Orgelspel

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom
om elkaar op gepaste afstand te ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie of thee.

Een hele goede zomerperiode toegewenst!

Van harte welkom op de Startzondag,
12 september 2021, 9.30 uur
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