
Zesde zondag na Pinksteren- 4 juli 2021
DIENST VAN WOORD EN GEBED

INTREDE
KLOKGELUI---ORGELSPEL---STILTE

allen staan
v. Wij zijn samengekomen

in de Naam + van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.

a. Amen. 

v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a. die hemel en aarde gemaakt heeft,
v. die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen
a. zegen ons ook met uw licht!  
v. Ondoofbaar vuur, ons opgegaan als een zon,
a. vat ons samen in uw stralen,

doe ons gedijen in uw ogen.

INTREDEPSALM 84: 1, 2 & 6

KYRIE EN GLORIA : 270 a 

GEBED VAN DE ZONDAG
v. De Heer zij met u!
a. Ook met u zij de Heer!
v. Heilige God, vervul ons met uw Geest

en maak ons vertrouwd met uw woorden.
Open onze ogen voor Hem,
die niet erkend werd in eigen land,
maar die voor ons allen
de Enige is in wie uw stem
betrouwbaar tot ons klinkt:
Jezus, onze Bevrijder,
dit uur en alle dagen van ons leven.

a. Amen allen zitten



HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN:  EZECHIËL 47,1-12
l. Zo spreekt de Heer.
a. Wij danken God!

ANTWOORDPSALM 123: 1

EPISTEL: 2 KORINTIËRS 4,7-15
l .  U loven wij, o God
a. in eeuwigheid, amen

EVANGELIE:  JOHANNES 5,1-18
v. Lof zij u, o Christus
a. in eeuwigheid. Amen!
VERKONDIGING
ORGELSPEL

GEBEDEN
Dankgebed
Voorbede : Intenties telkens beantwoord met:
v. God van leven en licht,
a. hoor ons gebed
Stil gebed
Onze Vader

HEENZENDING, ZEGEN EN INZAMELING
SLOTLIED 534
Mededelingen: Proef met QR codes, zie laatste pagina. 
 Bestemming collectes: 1. Diaconie; 2. Jeugdwerk eigen 
gemeente 3.  Deze gemeente. 
ZEGEN
a. Amen

INZAMELING VAN DE GAVEN – bij de uitgang

Voorganger: dr G.P.Th. Bosma ; organist: Gijs van Spankeren
Ouderling: Leni vanTuijl ;Diaken:DinyKoopmanschap;
koster:Ingeborg Haspels



Agenda
zondag   11  juli  , 10.00u: Dienst van Schrift en Tafel, voorganger dr 
E.A. Postma
zondag 18 juli: eenvoudige lunch na afloop van de dienst, s.v.p. 
voor 14 juli aanmelden bij Diny Koopmanschap of Joke van den 
Bosch

Collecte via QR-codes
Zoals eerder aangekondigd willen diaconie en kerkrentmeesters 
graag de mogelijkheden van  digitaal collecteren middels QR-codes 
verkennen. Vandaag proberen we dat voor de eerste keer uit voor 
de collectes die via de kerkrentmeesters verlopen.   
Hoe werkt het: u scant de QR-codes hieronder met de camera van 
uw mobiele telefoon (let op: dus niet meteen via uw bank-app). U 
wordt dan doorverwezen naar de betaalapp van ING. Hier kunt u 
een zelfgekozen bedrag overmaken. De omschrijving is al voor u 
ingevuld. 
Vragen: het is een test, dus we zijn benieuwd hoe het u bevalt en of
u ergens tegen problemen aanloopt. Vragen of opmerkingen zijn 
welkom bij Marloes Nicolai-Hagemans . (penningen_pgg@ziggo.nl)
Uiteraard kunt u nog steeds kiezen voor de ‘gewone’ collecte. Ook 
de collecte voor de diaconie verloopt nog op de ‘gewone’ manier. 
Collecte 2: Uitgangscollecte (3)


	Collecte via QR-codes

