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Orde van Dienst 

 

Voorganger: Ds. Coby de Haan 

Organist: Ytsen Wielstra 

Zanggroep.: Anneke Geerken,  
  Maeike Versteeg, Marieke Bloo,  
  Arend Vleeming, Thijs van Tuil,  
  Guus Fennema 
Datum Zondag 13 september 2020 13e zondag van de zomer 

  
Orgelspel:  

- VOORBEREIDING - 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte en bezinning 

Kaarsen worden door diaken aangestoken, ook thuis kunnen mensen hun 

kaars aansteken, teken van God, licht in ons midden 

Zingen: “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven”, 985: 1 en 3 
Door de zangroep, in de kerk mee te neuriën 

Bemoediging en groet 
Laten wij ons bemoedigd weten, 
Hier in de kerk en thuis: 
verenigd in ons geloven en verlangen 
naar de bron van liefde, goedheid en trouw 
God, de kracht die ons draagt, 
die ons kent, 
die er altijd voor ons is. 
Vrede van  God voor u en jou, 
nu en altijd. 
Allen: Amen. (hardop uitgesproken) 
 
Zingen: “Neem mij aan zoals ik ben” en “Take, o take me as i am”, 833 
Door de zangroep, in de kerk mee te neuriën 

 -  DIENST VAN HET WOORD - 
Gebed 

Filmpje Kindernevendienst 

Lezingen: Johannes 6: 51, 1 Korintiërs 10: 16-17 en 1 Korintiërs 12: 12-13 

Zingen: “Tafel van Een”, 276: 3 
Door de zangroep, in de kerk mee te neuriën 
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Overdenking: Het broodnodige 

Zingen: ” Gij zijt het brood van God gegeven”, 653:  2 en 7 
Door de zangroep, in de kerk mee te neuriën 

 

- MAALTIJD VAN DE HEER - 

Tafelgebed: 

Voorganger: De HEER zal bij u zijn 

ALLEN: DE HEER ZAL ONS BEWAREN 

Voorganger: Verhef uw hart 

ALLEN: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 

Voorganger: Brengen wij dank aan de HEER, onze God 

ALLEN: HIJ IS ONZE DANK WAARD. 

 
Zingen:” Breng dank aan God, want Hij is goed”, 403e 

tekst gesproken door voorganger, “allen” gezongen door de zanggroep. 
Afgesloten met het gebed van het Onze Vader, (mogen we samen hardop 
uitspreken) 
 

Nodiging 

Delen van brood en wijn 

Tijdens uitdelen worden de volgende liederen afgespeeld: 

• I am the living bread https://youtu.be/NXk6drUYV2E 

• Samen eten wij van Sela  https://youtu.be/-5tvDFgKuAw 

 

Afsluiting van de Maaltijd van de Heer: lezing Psalm 103: 1-5a 

- DIENST VAN DE ZEGEN – 

Gezongen zegen door de zangroep 

God zal met je meegaan als licht in je ogen en lamp voor je voet, 

God zal met je meegaan als hand op je hoofd en arm om je schouder, 

God zal met je meegaan als baken bij ontij en verte die wenkt, 

God zal met je meegaan als groet op je lippen en hoop in je hart, 

https://youtu.be/NXk6drUYV2E
https://youtu.be/-5tvDFgKuAw
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God zal met je meegaan als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat, 

God zal met je meegaan 

Zegen 

Orgelspel 

 
Collecten: 

 
Voortaan hebben we 1 QR code voor beide collectes. 

1ste Diaconie, 2e Kerk 
 
Natuurlijk kunt u ook zelf overmaken: 
Voor de diaconie:  NL14 RABO 0395.1389.06 
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veenendaal,  
Ovv. Collecte ZW-Diaconie, 130920 
 
Voor de kerk:   NL70 RABO 0395.1388.68 
T.n.v. Protestantse Gemeente Veenendaal,  
Ovv. Collecte ZW-Kerk, 130920 
 
 

Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee: 
Koster    Reiny Bleijenberg 
Ouderling van dienst  Berry Veenhof 
Diaken van Dienst  Martin Mentink 
Beeld en geluid   Wim Schut 
Orde van Dienst  Esther Renting-Visser  
Begeleiders (oranje hesjes) Menno Vinke; Margreet Hagelstein;  

Theo Scheffer 


