
Standaard liturgie   
 

DE DRIE STROMEN                                   

 

 

Orde van de protestantse eredienst voor zondag  1 augustus 2021               
 

Aan deze dienst werken onder anderen mee:  
Voorganger:  Ds  Renger Prent; ouderling: Hanna Fokkens; diaken: Rommert Tjeerdsma  

organist:  Simon Blijleven;  lezer: Yzanne Jansen; kinderkerk: Nienke Wijngaarden  

 

Voorbereiding 

 

Welkomstwoord van de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied:  Lied: 216   Dit is een morgen als ooit de eerste (we blijven zitten) 

 

De kaarsen worden aangestoken (kind/gemeentelid)  

Moment van stilte 

 

De gemeente gaat staan (wordt het staan te lang voor u, dan mag u natuurlijk blijven/gaan zitten)  

Bemoediging en het drempelgebed (in afwisseling met de gemeente): 

 

O:  Onze hulp is in naam van de Heer  

A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT                                                                                               

 

O:  Heer die ons samen brengt in uw huis,  

A:  verzamel ons tot uw gemeente. 

O:  Wees aanwezig in en door uw Geest, 

A:  breng ons tot eenheid  

O:   Doe ons schuilen onder uw Woord,  

A:  dat het ons hart verheugt, 

O:  dat het ons richt en verlicht. 

A:  AMEN 

 

Psalm van de zondag:  119 vs. 1 en 2 Welzalig wie de rechte wegen gaan 

De gemeente gaat zitten  

 

Groet 

V     De Heer is met u allen! 

A     ZIJN VREDE IS MET U 

 

Kyriegebed 

Telkens na de woorden 'daarom bidden wij' wordt u gevraagd mee te bidden met de woorden: 

‘Heer ontferm U’ 

 

Gloria: 146c 1, 5 en 7   Alles wat adem heeft  

 
Rein en onrein; er is verschil. 



Dienst van het Woord 

 

Gebed van de zondag 

 

Aandacht voor de kinderen 

Terwijl de kinderen naar de nevendienst gaan, wordt het lied gespeeld, dat we straks samen met 

ze gaan zingen, als de kinderen terugkomen.   

 

Schriftlezingen   

Deuteronomium 10:12 - 21 

 

Psalm 86 vs. 4 Leer mij naar uw wil te hand’len 

 

Marcus 7:1 - 23 

 

Acclamatie: 339a 

 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied: 362 Hij die gesproken heeft 

 

Dienst van gaven en gebeden 

 

Mededelingen en inzameling van gaven 

1e collecte: diaconie (steun aan opvanghuizen 

2e collecte: eigen gemeente 

Voorbeden – stil gebed – afsluiting van de voorbeden 

 

Kinderen komen terug, we zingen samen met hen het kinderlied 

Lied: 299j Om de mensen en de dieren 

 

Wij bidden met elkaar het 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 

 

Slotlied:  Lied: 494  Gij zijt voorbijgegaan  (staande) 

 

Zending en Zegen 

 

A Amen. 

 

De collecte bij de uitgang is voor  kerkmuziek 


