VOORBEREIDING
Orgel- of pianospel: Intro Psalm 92 - Cor Kee (1900-1997)
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken

Liturgie

Bemoediging en Groet

2 augustus 2020

Aanvangslied: Psalm 92: 1 en 2
Groet
Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Kyrielied: 1008: 1, 2 en 3

Gloria:

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 869: 1 en 2

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat
die verborgen lag in een akker.

Moment voor de kinderen

DE SCHRIFTEN
Lezing: Jesaja 65: 1-2

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist/pianist:
Lector:
Met medewerking van:

Al vragen ze niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij
niet, toch laat ik mij vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch
antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik’.
2
Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk,
dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt.

ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Ulbert Hofstra
Harm van Urk
Henni Versteeg
zangers uit de cantorij

Uitgezonden vanuit de Open Hof

Evangelielezing: Matteüs 13: 44-46
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag
in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde
besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
44

Aanvang: 10.00 uur

2

Ook is het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was
naar mooie parels. 46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond,
besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
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Lied van toewijding: 241: 1, 2 en 3
Preek
Orgelspel: Intermezzo - Hendrik Andriessen (1892-1981)
Geloofsbelijdenis: Lied 882

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
de gebeden worden afgewisseld met ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!
(Lied 368j)
Collecte:

gecombineerde collecte voor Werelddiaconaat
(60%) en voor de kerkdienst (40%) (zie mededelingen en toelichting)

Slotlied:

823: 1, 4 en 5

Zegen
Orgel- of pianospel: Prelude - Louis Lefébure-Wély (1817-1869)

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg
* De link naar het materiaal voor de kinderen:
https://www.pknculemborg.nl/363-voor-de-kinderen

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 2 augustus’
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