
Orde van dienst voor de Slangenburge Kerk
Op zondag 2 augustus 2020

10.00 uur

Thema: Ziekenzalving

Voorganger: ds. Leo van Gog
Organist: Sieds Bosgraaf
Lector: Fieny Heurnink
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Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 

De kaarsen worden aangestoken

Aanvangslied Lied 92:1,3

Stilte 

Bemoediging en groet 
V Onze hulp is de naam van de Heer, 
Α die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 
Α Amen. 

Inleiding 

Kyriegebed: na 'bidden wij': LB 301g

Glorialied Lied 146c:1,4

SCHRIFT 

Gebed voor de lezingen

1e Lezing Psalm 23
Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
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Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Lied 23b:1,4

2e Lezing Jacobus 15:13-16
Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij 
een loflied zingen. 
Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen;
laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de
Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem 
laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven 
worden. 
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. 
Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn 
uitwerking niet.

Lied 686:1,2
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Preek 

Orgelspel 

Lied 103c:1,2,3

TOEWIJDING 

Pastorale mededelingen 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Collecten

Slotlied Lied 675:1,2

Wegzending en zegen

Orgelspel 
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