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Zondag 18 oktober 2020, 5e zondag van de herfst
Orgelspel (aan de organist)
Begroeting (ouderling van dienst)
Intochtslied: Lied 601: 1, 2 en 3.
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Stilte om ons voor te bereiden op de dienst
Bemoediging (ouderling van dienst)
o Onze hulp:
A DE NAAM VAN DE HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed (ouderling van dienst)
Uw Licht stootte ons aan God,
en wekte in ons het verlangen
naar Uw huis te gaan.
Nu wij over de drempel zijn
bidden wij:
ontvang een ieder van ons
zoals wij zijn,
met alles wat wij meedragen
aan vreugde en verdriet,
blijdschap en zorg.
Stel ons niet teleur, God.
Laat het gebeuren,
dat wij hier troost en heil,
kracht en bemoediging vinden
om de nieuwe week in te gaan.
Dat bidden wij U. Amen.
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Inleiding op de dienst :
Kyriegebed
Glorialied 158b
Voor de kinderen
Gesprek met de kinderen.
Kinderlied Lied ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte
Groet:
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Gebed van de zondag
Toelichting op de lezing uit Exodus
Lezing: Exodus Exodus 2 : 1 – 10 (ouderling van dienst)
Lied: 928
Overdenking
Meditatief orgelspel op het lied: 992
Mededelingen (ouderling van dienst)
Gebeden:
Voorbede – Stil Gebed – Onze Vader
Daarom komen wij zingend biddend tot U:

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden zoals
ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.
Amen.
Lied bij de zegen: 905 : 1, 3 en 4
Heenzending en Zegen
.

Ik wens u een goede zondag toe !

MEDEDELINGEN (zie ook www.hofkerkgoor.nl)
Aan deze dienst werken mee
Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Koster:

ds. GertJan Lambers Heerspink
Frits Schutte
Henk Langenkamp
Herman Wilbrink

Komende zondag:

ds. Ries Nieuwkoop

Bloemen als groet de gemeente:
Herman en Elfride Hammer, Hiltjensdamhof 14/17
Kerkdiensten in oktober maximaal 30 personen bezoekers
In de maand oktober moeten we helaas kerkdiensten met maximaal 30
personen houden
Elke zondag wordt er één wijk uitgenodigd
25 oktober wijk C Whee – west
1 november wijk D Whee – oost
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Mondkapjes: Dringend advies om ook bij kerkbezoek een mondkapje te
dragen, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk. Zodra u op
uw plaats zit, mag het af. Wie geen mondkapje heeft, bieden we er één aan
Dag van de Dialoog 5 november
Beperkt aantal kaarten beschikbaar, maar ook online mee te beleven
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