
Zondag 2 augustus 2020, Elthetokerk, 10.00 uur, voorganger: Leen Stout 
 
Orgelspel 
 

welkom 
 

aansteken kaars 
 

Zingen:  Lied 78 vers 1 en 2 
 

Bemoediging en drempelgebed 
V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer 
A: die ons vanaf het begin nabij is 
V: die trouw blijft en vol liefde is, nu en tot het einde der dagen, 
A: en die niet loslaat wat zijn hand ooit begonnen is. 
V:    ……… en blijf ons nabij. 
A: Amen 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Kyriëgebed 
V: wij bidden U, Heer om ontferming voor de wereld waarin wij leven. Soms 
begrijpen wij daar niets meer van. Er zijn zoveel mensen bang, omdat er oorlog is en 
zij op de vlucht zijn voor geweld. 
Wij bidden U: 
A:  Heer, ontferm U. 
V: Grote mensen en kleine kinderen hebben honger. Droogte of watersnood 
verwoestten hun oogst. Wij bidden U: 
A: Christus, ontferm U. 

V: Op veel plaatsen lijden mensen door ander natuurgeweld of door de 
aanhoudende coronacrisis. Wij bidden U: 
A: Heer, ontferm U. 
 

Glorialied  Lied 304 vers 1, 2 en 3 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

1e lezing  Nehemia 9 vers 15 – 20 
 

Zingen  Lied 995 vers 1 en 2 
 

2e lezing  Matteüs 14 vers 13 – 21 
 

Zingen  Lied 836 vers 2, 3 en 4 
 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Diaconaal moment 
 

Dienst der gebeden, afgesloten met gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 

Zingen  Lied 415 vers 1 en 2 
 

Zegen 
 

Zingen  Lied 415 vers 3 
  



Deze viering wordt om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu  
 
U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U 
komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 
uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de 
desbetreffende dienst aan. 
 
Voor de mensen thuis:  
Het kan mooi zijn om van te voren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te 
zetten. Aan het begin van de komende vieringen zullen we ook in de kerk een kaars 
aansteken, u kunt dat dan tegelijkertijd doen.  
 
Collecte 

Mocht u niet aanwezig zijn in de kerk, of geen contant geld bij u hebben, kunt u uw 
gaven ook digitaal overmaken. U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van 
“zondag 2 augustus” aan 
 

• diaconie, ten behoeve van Kansfonds op het rekeningnummer van de diaconie: 

NL61 INGB 0006475321 t.n.v Diakonie Elthetokerk 

 
• kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:  

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente 
 
 
Volgende week zondag, 9 augustus, gaat dhr. J.H.B.de Waard voor.  
 
U kunt zich aanmelden voor deze dienst door voor vrijdagmorgen 7 augustus contact 
op te nemen met Cor Resseler via c.resseler@hccnet.nl of 0184 641769 
 
Wilt u ook eens in de zoveel weken meezingen op één van de vier plekken op het 
podium, kunt u zich eveneens aanmelden bij Cor Resseler. 

 
Voor verdere informatie over kerkdiensten in coronatijd zie de extra nieuwsbrief van 
dinsdag 14 juli 2020.  
 
 
 

  

 


