
PROTESTANTSE GEMEENTE VRIES 

ZONDAG 16 mei 2021   - 9.30 uur    -Wezen zondag –  

Kerkdienst zonder aanwezige kerkgangers – uitzending via internet 
Voorganger: Albert Weemstra    - Organist: Leo Kajim   - zang Corrie Hagenou 

Ovd sturen naar beamer@pkn-vries.nl   en naar leokajim@gmail.com  

Orde van dienst 
Welkom door de ouderling van dienst 

Lied van intocht: Psalm 27: 5 en 6   (Psalm bij de Wezenzondag)  solozang Corrie 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet door voorganger 

 Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft 
 die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 en niet laat varen het werk zijner handen 
 Heilig ons hart, o Heer 
 zodat  wij kind aan huis kunnen zijn 
 in uw geheimen en in uw heiligdom 
 door Hem die onze meester is: 
 Jezus Messias. Amen 

Drempelgebed 

Zingen Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal  - solozang Corrie 

Smeekgebed voor de nood van de wereld 

Gebedsintenties worden afgesloten met het zingen van 

          Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.  solozang Corrie 

Glorialied: Lied 305  Alle eer en alle glorie  
                1 en 3 solozang Corrie  - 2 gelezen voorg + orgelspel 

Dienst van het Woord 

Groet 

 Voorganger: De Heer zij met u. 

 Ouderling   : ook met u zij de Heer 

Gebed van de zondag 

Schriftlezingen Johannes 17: 14 – 26  

Zingen Lied 754: 1 en 2 Liefde Gods die elk beminnen  solozang Corrie 

Overdenking  

Na de overdenking. Orgelspel en solozang "The Lord is my shepherd"   
(welke laat ik je nog wel even weten.) 

Zingen Lied 663: Al heeft Hij ons verlaten  solozang Corrie 
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Luisteren naar:  de wereld is van hem vervuld 
https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen 
(uit de Nederland zingt liederen) 

Dienst van gebeden en gaven 

Afkondigingen van de kerkenraad door de diaken van dienst 

Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader 
Met gebed Franciscus na lied 837  (niet het lied maar de tekst/ gebed daaronder lees ik ) 

Collecte 

Slotlied  Lied 838: 1,3  O grote God, die liefde zijt  - solozang Corrie 

Uitzending en zegen 

Zegen   gesproken door voorganger  en allen door solozang Corrie  

Voorg : Bevelen wij elkaar in de hoede               
                van de Eeuwige, 
                Zegene ons de grote Naam! 
Allen : Met vrede gegroet en gezegend met licht 
Voorg : Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen: 
Allen : Met vrede gegroet en gezegend met licht 
Voorg : Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven: 
Allen : Met vrede gegroet en gezegend met licht 
Voorg : Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen: 
Allen : Met vrede gegroet en gezegend met licht 
Voorg : Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: 
Allen : Met vrede gegroet en gezegend met licht 
Voorg : De liefde van God, de genade van de       
               Heer Jezus Christus, en de    
               gemeenschap van zijn Heilige Geest, met u allemaal 
Allen  : Amen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


