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Orgelspel
Voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed)
DE VOORBEREIDING
Welkom

(hierna gaat de gemeente staan)

Zingen ‘lied van het licht’

(mel. de Heer is mijn herder 23b)

1.Het Licht zal me leiden
tot over de brug.
Door heuvels en dalen,
‘k hoef niet meer te dwalen.
Het voert mij naar verten
en ook weer terug.

2.Het Licht zal me leiden
door woud en woestijn.
Het zal me genezen.
‘k heb niets meer te vrezen.
Het voert me naar huis,
waar ik veilig zal zijn.

3.Het Licht zal me leiden
door wanhoop en kou,
door vlakten en steden,
door oorlog en vrede.
Dus voel ik me veilig.
Ik hoor zo bij jou.
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Zingen lied 214: 1 en 2 ‘Het licht dat weer opnieuw begon’
(hierna gaat de gemeente zitten)
Gebed voor de nood in de wereld
Zingen lied 217: 1 tot en met 5 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Aansteken van de tafelkaarsen
Gebed om de heilige Geest
Toelichting op het thema
Lezing uit de Bijbel: Obadja: 1 – 15
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Zingen lied: 1001: 1, 2 en 3 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’
Lezing uit de Bijbel: Obadja 16 – 21
Overdenking
Moment van stilte
Orgelspel
Zingen lied 942: 1, 2 en 3 ‘Ik sta voor u in leegte en gemis’
DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden, steeds beantwoord met:

Stil persoonlijk gebed en Gezamenlijk ‘Onze Vader’
Mededelingen van de diaconie
Zingen lied 253 ‘Blijvende nabije’ (uit de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’)
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Zegen
Zingen lied 86 ‘Gezegend gaan wij nu van hier’
(uit de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’)

Orgelspel
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Collectetoelichting:
Collecte Diaconie – Ten tijde van het afdrukken helaas geen informatie
beschikbaar
Collecte Kerkrentmeesters – voor Kerkenwerk eigen kerk
Voor het eigen kerkenwerk kunt u naast de wekelijkse collecte ook
uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde

en voor beide collectes via de gift app
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U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl
De tekst van de overdenking staat op de website:
www.jacobuskerkrolde.nl
De volgende dienst is op 14 augustus
Voorganger ds. Jaap de Raadt
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