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Viering 27 juni 2021 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 

 

De liturgische kleur deze zondag is groen: 
de kleur van schepping, het leven en de hoop  

 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Dirk Engelage 

organist:  Maria Woerde 
zang: Jopie Ferwerda en Atie Stern   
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
We zingen: NLB 215: 1, 2 en 3 
 
Stilte 
 
Groet en bemoediging 
 
Gebed 
 
We zingen: NLB 561: 1 t/m 4 
 
Inleiding ‘Vrij van oordeel’ 
 
We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld 
 
Kyrië: NLB 301a 
 
Glorialied: NLB 103: 1, 3 en 5 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 

Gebed om verlichting met de heilige Geest 

We lezen: Micha 4: 1 – 5 

We zingen: NLB 353: 1 t/m 4 

We lezen: Lucas 6: 36 – 42 

We zingen: NLB 215: 4 t/m 7 
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Overweging 

We zingen: NLB 316: 1 t/m 4 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen 
 
Collecte 
Terwijl er muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de 

collectes en voorbeden aan te dragen via Menti. 

Als je bij www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. 

Deze code wordt getoond terwijl er muziek klinkt.  De dank- en voor-

bede worden meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen ano-

niem binnen. Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit 

dan af met je eigen naam. 

 
Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed 
 
Onze vader 
Onze Vader, die in de hemelen 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. 
 
We zingen: NLB 416: 1 t/m 4 
 
Zegen 
 


