Orde van de digidienst
Zondag 4 oktober 2020 om 9.30 uur in De Fontein
Aan deze dienst werken mee:
Voorgangers: Femmy Kragt en Thom van Dijk
Ouderling: Hessel Boersma
Diaken: Peter Zwerver
Lector: Erwin Douma
Organist: Gjalt van der Meulen

OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst.
Ontsteken van de tafelkaarsen.
Moment van stilte.
Voorzang Intochtslied LB 816 vers 1 t/m 4

Groet en bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Ene,
die ruimte gemaakt heeft voor de lucht,
zodat wij kunnen ademen,
en voor het land,
zodat wij daarop kunnen lopen.
Die Ene, die altijd trouw blijft
en die niet loslaat
het werk dat zo liefdevol is begonnen.
Daarom mogen we blij zijn en de rust
en de vrede ervaren.
Dit durven we zeggen,
in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de Ene,
die onze vader en moeder wil zijn,
die zich in ons, zijn kinderen,
laat zien in de geest van de liefde,
Zo mag het zijn.
KYRIE EN GLORIA
Gesproken kyrie
Voorzang gloria LB 304
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RONDOM HET WOORD
Gebed van de zondag
Eerste lezing Jesaja 5: 1-7
Voorzang LB 80 vers 4,5,7
Tweede lezing Mattheüs 21: 33-43
Voorzang LB 118 vers 8
Overweging
Orgelspel
Voorzang LB 210 vers 2 en 3
GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen en collecte
1e Collecte: Platform Kerk en Aardbeving
2e Collecte: Kerk en Israel
3e Collecte: Voedselbank
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Voorbeden
Allen: Goede God, hoor ons bidden
Onze Vader
Allen:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk wij ook 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.
ZENDING EN ZEGEN
Voorzang LB 418
Zegenbede
Orgelspel
4

