ORDE VAN DIENST 26.07.2020 Schenkelkerk en PKN Lekkerkerk
Voorganger: ds. F. Bos, Gouda
Organist: Bruin van der Heijden

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Stil gebed (aangekondigd door ouderling van dienst)
Aanvangslied (aangekondigd door ouderling van dienst) (staande): ps. 138,1,2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Introductie op het thema van de dienst: ‘Een open hart’
Gebed om ontferming
Loflied: Evangelische Liedbundel lied 161 (Kom laat ons vrolijk zingen)
1 Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit.
2 Die heuvels schiep en dalen, waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem dan die de mensen tot vreugd' geschapen heeft,
en die ons onze schulden om Jezus' wil vergeeft.
3 O, God die ons in Christus een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven, en spelen in uw hof,
en met de eng'len zingen, uw glorie en uw lof.

Geloofsbelijdenis: De Tien Woorden (Dienstboek 4/5, bladzijde 844, nummer 6)

Gebed bij de opening van het Woord
Moment voor de kinderen
Zingen: lied 568a (Ubi caritas) Drie maal Taizé
Schriftlezing: Psalm 87 (door lector Lekkerkerk)
Zingen: lied 967:1
Schriftlezing: Handelingen 16, 4-15 (door lector Lekkerkerk)
Zingen: lied 967:4, 6
Verkondiging

Zingen: lied 969
Dankgebed en voorbeden; stil gebed; gezamenlijk gebeden Onze Vader
Slotlied: Evangelische Liedbundel lied 140: 1, 3 (Kroon Hem met gouden kroon)
1. Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op Zijne troon
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, Die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf.
3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Heere Jezus, kom!
Zegen
Collecte bij de uitgang
Orgelspel

