Welkom in de Burgwalkerk
Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen
Zondag 6 augustus 2017
Wij gedenken, o God, uw goedertierenheid
in het midden van uw tempel.
Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof
tot aan de einden van de aarde:
uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
(Psalm 48:10-11)
Kerkelijk jaar: 8e zondag na Trinitatis
Schriftlezingen: Jeremia 7:1-11 en Matteüs 7:15-23
Synagogaal jaar: 14e dag van de maand Av in het jaar 5777
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Deuteronomium 3:23 – 7:1 (Sidra Wa’etchanan = En ik smeekte)
Het was gisteren Sjabbat Nachamoe = De Sjabbat van de vertroosting
Kleur: groen
Voorganger: ds. Leon Eigenhuis
Organist: Erik Hofstede
Om te beginnen
Binnenkomst kerkenraad
Moment van stilte en inkeer
Welkom en mededelingen
Allen gaan staan
Zingen: Psalm 92 'Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de HERE prijst', vers 1, 2, 3 en 7
Stil gebed
Bemoediging
V
Allen
V
Allen

Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
V

Genade, barmhartigheid en vrede,
zij u van God, de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer
Zingen, allen Lied 195, het Klein gloria
Allen gaan zitten
Gebed om ontferming

Zingen, als gloria: lied 217 'Zing van de Vader die in den beginne', alle verzen

De dienst van het Woord
De kinderen komen naar voren
Zingen: lied 218 'Dank U voor deze nieuwe morgen', vers 1 en 3
De kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed
Zingen, lied 333 'Kom, Geest van God, maak onze harten open, ...'
Schriftlezingen, door lector (Arina)
Jeremia 7: 1-11
Matteüs 7: 15-23
De Lofverheffing na de Schriftlezing: lied 339a (U komt de lof toe, U het gezang)
Uitleg en prediking
Zingen: Lied 841 Wat zijn de goede vruchten, alle verzen
Gebeden en gaven
De diaconie vraagt voorbede te doen voor …
Dankgebed, voorbeden en stil gebed
De gebeden worden afgesloten met het gezongen Onze Vader: lied 369b
Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug in de kerkzaal
Ouders kunnen hun kinderen uit de oppas halen

Heenzending en zegen
Allen gaan staan
Zingen: 150a 'Geprezen zij God', alle verzen
Zending en zegen en het driemaal gezongen Amen (lied 431c)

