Vestingkerk
20 september 2020
1e Zondag van de Herfst
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Collecte

Uitgang

: ds. Evert-Jan Vledder
: Hans de Beun
: Bep Kroos
: Aart v.d. Gronden
: 1e Kerk in Actie; Wereldwijd versterkt de kerk
www.kerkinactie.nl/najaarsactie
2e plaatselijk kerkenwerk
: Tear Corona Noodhulp
www.tear.nl/coronanoodhulpfonds

Collecten via Givt of op rekening nr. NL76 RABO 0344 8224 35
t.n.v. Protestantse Gemeente Hellevoet. TD
...................................................................................................................................................................

Muziek

Inleiding

Welkom en mededelingen
(we gaan staan)

Zingen: “Ik sla mijn ogen op en zie…” NLB
(Psalm) 121: 1

Gezongen “Onze Hulp”

Spreekstem door de voorganger
Kyriegebed

Groet

Glorialied: “Alle eer en alle glorie…”
NLB 305: 1, 2

Schriftlezing uit het eerste testament:
Daniël 1: 1-21
Zingen: “Wij moeten Gode zingen…”
NLB 713: 1 en 3

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
Gebed om de heilige Geest
Aandacht voor de kinderen
Zingen: “O lieve Heer, ik ben zo blij…” Alles
wordt Nieuw lied II/27: 1, 2 en 3
1. O lieve Heer, ik ben zo blij,
de duisternis verdween,
de donkere nacht is weer voorbij.
Uw licht staat om mij heen.
2. Dank, dat ik voor Uw aangezicht,
de lieve lange dag,
met alle kindren van het licht
spelen en zingen mag.
3. O lieve Heer, ik ben zo blij
dat U mij steeds omringt.
U bent niet ver, U bent dichtbij,
dichtbij elk mensenkind.

3. Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in ’t land van vuur en oven,
in ’t land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.
Schriftlezing uit het tweede testament:
Mattheüs 5: 13-16

Zingen: “O grote God die liefde zijt…”
NLB 838: 1

Zingen: “Loof de koning heel mijn wezen…”
NLB 103c: 1 en 2

Prediking

2. Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Meditatief orgelspel

Wegzending en zegen.

Collecte
Gebeden (Voorbede, Stilgebed, Onze
Vader)
(We gaan staan)

