
GEZEGEND OP WEG

- gemeente gaat staan -

Slotlied - LB 909

Zending en zegen

Orgelspel

In deze dienst:

voorganger: ds. Theo Menting
ambtsdrager: Francisca Best
secondant: Wilma Kraaij
pianist: Francisca Best
beeld en geluid: John Oude Kotte
koster: Johan Hamer

Agenda:

Woensdag 4 en 11 augustus: GEEN inloopochtend

Zondag 8 augustus: 10.00 uur - ds. Arja Oude Kotte

VIERPLEK WEHL
Zevende zondag van de zomer

1 augustus 2021

DE VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom - stilte - de kaarsen worden aangestoken

- gemeente gaat staan -

Bemoediging en drempelgebed

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
O. HEER, keer U om naar ons toe

                         en doe ons weer leven met hart en ziel. 
                         Laat ons Uw stem horen
                         en Uw liefde ervaren.

door Jezus Christus, onze Heer.
G. AMEN!

Aanvangslied - LB 275

Groet 

V. Vrede zij met u allen!
G. VREDE OOK MET U!

- gemeente gaat zitten -

Gebed om ontferming
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente:



V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen
en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer.

G. AMEN!

Loflied - LB 146c: 1 en 7

DE SCHRIFT GEOPEND

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing - Psalm 130 (vert. Huub Oosterhuis)

Uit de diepte roep ik jou, 
jij, hoor mijn stem.
Doe je oren open, jij en luister
naar mijn stem die om genade smeekt.

Zou jij zonden tellen,
wie zal dat bestaan?
Maar bij jou is vergeving,
zo wil jij gekend zijn.

Ik wacht op Hem en hoop, 
mijn ziel wacht op Hem en volhardt.
Ik houd mij aan zijn woord.

Mijn ziel ziet uit naar Hem
zoals wie staat op wacht
uitziet naar de morgen
naar het morgenlicht.

Israël, volhard in Hem
want bij Hem is genade.
Kracht om te bevrijden
is bij Hem, veel kracht.

Lied - LB 130a: 1 en 2 

Tweede Schriftlezing - Johannes 6: 16-21

Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; 
ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm.
Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen.

Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig.
Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling 
Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang.
Maar hij zei: ‘Ik ben het, wees niet bang.’ Ze wilden hem aan boord nemen, 
maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden.

Lied - LB 917

Verkondiging

Stilte

Orgelspel

Lied - LB 919

DE GEBEDEN EN DE GAVEN

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen over de collecte


