Zomerdiensten 2020
Taborkerk Purmerend
Vijf zondagen over het
ONZE VADER

5e Viering – 16 augustus 2020
Colofon:
Gemeenteleden: Els Verberne, Marja Flart,
Michiel de Jong en Marion Droomers
Vleugel/orgel/koordirectie: Peter Wagenaar
Ambtsdrager: Marian van Ettekoven
Voorzangers: Aaltje Hospes, Adria Klumpers,
Paul Wiertsema en Gosse Douna
Techniek: Tom Eulderink
Powerpoint: Marja Flart

NADEREN
tot de Eeuwige
De paaskaars en tafelkaarsen branden
Intrede
LB 287: 1, 2 en 5 door voorzangers: Rond het licht dat leven doet
Welkom
Stilte
Bemoediging
V
Onze hulp in de Naam van de Eeuwige God van liefde
A
die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
V
Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht
het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht
A

Geroepen om te leven
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede
van liefde ongehoord

V

Breng Gij ons zelf op adem en treed in ons bestaan

A

Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam! Amen.

LB 150 1 en 2 door voorzangers: Loof God, loof Hem overal
Smeekgebed door voorzangers:
GvL 448 Groter dan ons hart
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(Oosterhuis/Oomen)

Lofprijzing
LB 118 1 en 5 voorzangers: Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Moment voor de kinderen
ONTMOETEN
met Schriften en beelden
Lezing: Mattheus 6: 9-13 en Lucas 11: 2-4
LB 197 door voorzangers: Gij die het sprakeloze bidden hoort
Thematische overweging
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Muzikaal intermezzo
Improvisatie Onze Vader versie Come2Getherband
Gebed Onze Vader - tekst Michiel de Jong
ELB 58 door voorzangers: Zoek eerst het koninkrijk van God
ANTWOORDEN
met gaven en gebeden
Mededelingen en aankondiging inzameling gaven
Er wordt na de viering digitaal gecollecteerd.
(Na de zegen verschijnt online en op de beamer meer informatie)
Voorbeden met gebedsacclamatie:
LB 200 door voorzangers: Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Stil gebed

3

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
GEZONDEN WORDEN
EN GEZEGEND GAAN
Slotlied
LB 416 1, 2, 3 en 4 voorzangers: Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen
nu en altijd.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Voorzangers: gezongen Amen
Muziek

