1e Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 t/m6
Zingen lied 827: 1 en 2
2e Schriftlezing: Galaten 5: 1 t/m 6 en 13v
Zingen lied 723

Orde van dienst
op 26 juni 2022
in de Dorpskerk van
Blokker

Overweging
Muziek / Orgelspel
Zingen lied 841
10 woorden

VOORBEREIDING

Zingen lied 912: 1, 2 en 6

De klok wordt geluid
Orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN

Welkom

Mededelingen door de ambtsdrager van dienst

De kaarsen worden aangestoken

Gebeden
(Stil gebed, dankgebed, voorbeden, Onze Vader)

De gemeente gaat staan

Collectes:
1. Diaconaal: KIA Wereldvluchtelingendag – hulp
voor mensen zonder papieren
2. Werk in de eigen gemeente

Zingen lied 118: 1
Votum en groet
Zingen (vervolg) lied 118: 2 en 3

Zingen slotlied 1010: 1,2 en 3

De gemeente gaat zitten

WEGZENDING EN ZEGEN

Kyriëgebed, waarna wij zingen (zie achterzijde)
Zingen (Gloria)lied: Lied 836

Zegen
Zingen Amen (3x)

DE DIENST VAN DE SCHRIFT
Aandacht voor de kinderen
Zingen: zie achterzijde
Inleiding op de lezingen
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Na het Kyriegebed zingen we

Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
Hij is op ons gericht.
Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Voorganger

Ds. Rudolf Kooiman

Organist

Jan Stens

Dienstdoende
ambtsdrager(s)
Koster

Jelle Harry Zuidstra
Jan Vogel
Fam. Schoutsen

Kindernevendienst
Oppas

Jolanda Zuidstra

Streaming van de
kerkdienst

Gerrie Schoutsen

MEDEDELINGEN
Kerkdiensten: 3 juli 2022, 10.00 uur:
Het Octaaf: mw. Ina Broekhuizen-Slot
Dorpskerk Zwaag: ds. Jacob Meinders

is in de regel aanwezig

Voor de beide collectes kunt u ook gebruik maken
van de QR code en/of onze app.
Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR
code links.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de
QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan maakt het
niet uit welke code u kiest, met beiden kunt u
bijdragen.
Als er kindernevendienst is zingen we – voordat
de kinderen naar de kindernevendienst gaan – een
lied, zoals bijvoorbeeld het hierna volgende lied:
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