
Zondag 9 augustus 2020, 10.00 uur, de heer J.H.B. de Waard 

Orgelspel 
 

Welkom 

 

Aansteken kaars 
we gaan staan 

Zingen Lied 33; 1, 2 en 8 
 

Bemoediging 
 

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: Levende God, voor U liggen alle harten open, alle verlangens zijn U  

 bekend en geen geheim is voor U verborgen. 
 Zuiver onze harten en gedachten door de adem van uw Geest, zodat wij U  
 voluit kunnen liefhebben en uw Naam alle eer aandoen…. 

 En blijf ons nabij. 
A:  AMEN  

we gaan zitten 

Kyriegebed: 
V:  …..zo bidden wij samen: 

A:  HOOR ONS BIDDEN, GOD, EN LUISTER, WEES NABIJ IN LICHT EN DUISTER. 
V:  …zo bidden wij samen: 
A:  HOOR ONS BIDDEN, GOD, EN LUISTER, WEES NABIJ IN LICHT EN DUISTER. 

V:  …zo bidden wij samen: 
A:  HOOR ONS BIDDEN, GOD, EN LUISTER, WEES NABIJ IN LICHT EN DUISTER. 

v: …Amen 
 
Zingen: Lied 301a (Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison) 

 
Gloria 

 
Zingen: lied 146c: 1, 3 en 5 
 

Dienst van de schrift 
 

Zondagsgebed 

 Heer onze God, geef ons, zo bidden wij U, een geest die altijd het rechte wil en het 
volbrengt met uw hulp, opdat wij,  die zonder U  niets kunnen, kracht ontvangen  

om te leven naar uw wil. Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer… 
Amen 

 
1e lezing Genesis 12: 1 – 9 
 

Zingen Lied 803: 1, 3 en 6 
 

2e lezing Lucas 19: 1 – 10 
 
Zingen Lied 531 

 
Overweging 

 
Orgelspel 
 

Zingen Lied 836: 1, 2, 4 en 5 



 

Stilte, Voorbeden, Onze Vader 
 

Zingen Slotlied 905 
we gaan staan 

 

Uitzending en zegen 
 
 

 
Zegen 

V:  Over onze harten, over onze huizen 
A:  DE ZEGEN VAN GOD. 

V:  In ons komen, in ons gaan 
A:  DE VREDE VAN GOD 
V:  In ons leven, in ons geloven 

A:  DE LIEFDE VAN GOD 
V: Aan ons eind en nieuw beginnen 

A:  DE BARMHARTIGHEID VAN GOD 
V:  om ons te behoeden en te bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.  

Zo zegene u Vader, Zoon en Heilige Geest. 

A:  AMEN 
 

 
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 11 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 9 

augustus 2020” aan 
 

 diaconie, ten behoeve van Nieuw Hydepark 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, 16 augustus, gaat mw. M. Nieuwenhuis – den Dulk uit Schiedam 

voor. 
 

U kunt zich aanmelden voor deze dienst door voor vrijdagmiddag 14 augustus 2020 contact 
op te nemen met Cor Resseler via c.resseler@hccnet.nl of 06 17912536 
 

Wilt u ook eens in de zoveel weken meezingen op één van de vier of vijf plekken op het 
podium, kunt u zich eveneens aanmelden bij Cor Resseler. 

 
 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
mailto:c.resseler@hccnet.nl

