Protestantse gemeente De Bron Groningen
Zondag: 10 juli 2022
Aanvang 10:00 uur
e
4 zondag na Trinitatis
kleur: groen
Voorganger: ds. Fred Tjeerdsma
Orgel/ piano: Peter Rippen
Voor gasten is een liedboek aanwezig.

MUZIEK
WELKOM EN MEDEDELINGEN
MOMENT VAN STILTE

DE VOORBEREIDING
De gemeente gaat staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we:

BEMOEDIGING:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en geen van zijn mensen ooit laat vallen.
DREMPELGEBED:
v. Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
g. Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest.
Amen
De gemeente gaat zitten
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HET EERSTE LIED: Lied 19: 1 De hemel roemt de Heer
GEBED OM ONTFERMING:
v.
Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de wereld........
............. zo bidden wij U en zingen:

v. Gods trouw duurt langer dan alle kwaad.
Daar willen we Hem voor loven en danken
en doen dat met de woorden van:
GLORIALIED: Lied 838:1 O grote God die liefde zijt

DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN
DE GROET:
v. De eeuwige God zij met jullie allen
g. En ook met jou
GEBED VAN DE ZONDAG
LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT: Genesis 1: 1 t/m 5 (uit de Naardense Bijbel)
Sinds het begin is God schepper,van de hemelen en de aarde. De aarde is woest en
vormloos geweest, met duisternis op het aanschijn van de oervloed, maar adem van God
reeds wervelend over het aanschijn van het water. Dan zegt God: Kome er licht! en er kómt
licht. God ziet het licht aan: ja, het is goed! Zo brengt God scheiding aan tussen het licht en
de duisternis. God roept tot het licht 'dag' en tot het duister heeft hij geroepen 'nacht'; er
komt een avond en er komt een ochtend: één dag.
Stilte
SCHRIFTLIED: Lied 162 (Alle coupletten): In het begin lag de aarde verloren

LEZING UIT HET EVANGELIE: Lukas 4: 14 t/m 21
(de gemeente gaat staan)

Stilte
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ACCLAMATIE

(de gemeente gaat zitten)

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
LIED VAN DE ZONDAG: Lied 839 (Alle coupletten) Ik danste die morgen toen de
schepping begon

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
DANKGEBED EN VOORBEDEN Na iedere gebedsintentie zingen we:

IEMAND STEEKT EEN KAARS AAN VOOR....
STIL, PERSOONLIJK GEBED
ONZE VADER
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
3

MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
SLOTLIED: Lied 675:1 en 2 Geest van hierboven
ZENDING EN ZEGEN
ZINGEN:

MUZIEK

Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.
Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan
andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte 27 maart 2022
of via:
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