
ORDE VAN DE DIGIDIENST
zondag 6 juni 2021 in De Fontein

Aanvang 9.30 uur

Aan deze dienst werken mee:
Voorgangers: Johan Pruis en Femmy Kragt

Ouderling:Jaap Stellingwerff 
Diaken: Jaap Medema
Lector: Thom van Dijk

Organist: Gjalt van der Meulen
Bediening AV apparatuur: Marleen Betten en Sietse

Boersma
Zang: Bram en Irene van Huis en voorgangers 

.  
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OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst.
Ontsteken van de tafelkaarsen.
Moment van stilte.
Intochtslied: ps130,1

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 leven.
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 zeggen wij,
in vertrouwen op 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
Kyriegebed voor de nood van de wereld
Gloria lied 304

RONDOM HET WOORD

Gebed van de zondag
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Eerste lezing: Rechters 12,1-6

Klaaglied van Jefta’s dochter

Ik kwam op blote voeten naar jou gesneld – 
ik wilde je begroeten mijn vader – held

ik had de ergste dingen voor jou gevreesd – 
nu wou ik voor je zingen, mijn vader – beest

maar ’t was of je versteende toen je mij zag.
Toen hoorde ik je schreeuwen: ”O onheilsdag”

Hoe kon ik toen vermoeden dat om jouw woord,
Jouw waanzin, ik zou bloeden en moest vermoord.
 
Hoe kon jij dat bedenken: mij aan zo’n lot
Roekeloos weg te schenken, o vader – god

Door wroeging voortgedreven, te levensgroot,
Zul jij mij overleven, o vader – dood

De wereld zal je vrezen en onbemind
En eenzaam zal je wezen, mijn vader – kind.

Kon ik van jou wegdragen die last van pijn,
Ik zou mijn laatste dagen in vrede zijn.

Tweede lezing: Marcus 3, 20-35

Acclamatie LB 339a
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Overweging

Orgelspel

LB 418, 1,2

GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen en collecten
1e collecte Kerk in Actie: kwetsbare vrouwen en kinderen in 
Oeganda sterk maken

2e collecte: Stedelijk kerkenwerk

Voorbeden 

Acclamatie: God wees ons genadig,
                    zegen ons met het licht van uw ogen

LB 975

ZENDING EN ZEGEN

Orgelspel
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