DORPSKERK WASSENAAR
ZONDAG 28 JULI 2019

Klokluiden
Orgelspel: Alleluja, laudem dicite Deo nostro - Hans Leo Hassler (15641612); orgelbewerking door Heinrich Scheidemann (ca.1595-1663)
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanLied 979 alle verzen: het zomerlied “de vogels in de bomen”

Votum en groet:
vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
gm:
die hemel en aarde gemaakt heeft
vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
gm:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
vg:
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
gm:
Amen
-allen gaan zittenUitleg kyriegebed (thema is slachtoffers van oorlogsgeweld)
Solo predikant “kyrieeleison” (drie keer)…daarna gemeente (drie keer)
Tekstlezing/stilte

Lied 117d “laudate omnes gentes” (predikant zingt het een keer voor…daarna 2
keer gemeente)
Dienst van het woord
Lied 421: “vrede voor jou” ( 2 x zingen)
Lezing 1 Samuel 17 vs 23-41
Lied 806 ‘Zomaar te gaan”
Lezing 1 Samuel 17 vs 41-57
Verkondiging
Pianospel
Gebeden -stil gebed- Onze Vader(gemeente)
Inzameling gaven
Orgelspel: Síguense Tres Glosas sobre el Canto Llano de La Immaculada
Conceptión - Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)
Slotlied 714 “dat ik recht kan staan; de predikant zingt vs 1, 6,7en 8
Zending/Zegen
Postludium: Tiento de 1er tono de mano derecha y en medio a dos tiples Pablo Bruna (1611-1679)

Voorganger:
Organist:

Ds R. Oranje, Alkmaar
Cor de Jong

De diaconale collecte is bestemd voor: Met je kinderen op de vlucht KIA
projectnr. Z 015281. Doelomschrijving: Onder de 4 miljoen Syriërs die hun
land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput
zijn ze neergestreken in de Bekaa Vallei in Oost Libanon. Hun kinderen zijn
moe, bang, ziek en vaak ondervoed.Onder erbarmelijke omstandigheden
proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te
beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian
Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg,
voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en
gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet
alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun
kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. www.kerkinactie.nl
De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van
Kerkrentmeesters
De 3e collecte is voor kosten vrijwilligers
Zondag 4 augustus zal voorgaan ds J. Rinzema, Laren

