
Protestantse gemeente
het Trefpunt

Orde van dienst voor de viering op
zondag 19 september

Thema: Ziende blind 

Voorganger: ds. John Vrijhof 
Organist: Addy Alberts



Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: 221 : 1 en 3

Inleiding

Stilte
INKEER

(we gaan staan)

Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: 437 : 1 en 4

(we gaan zitten)

Kyriëgebed

Loflied: 823 : 1, 2 en 5

HET WOORD
Wat gaan we lezen?
Keerpunt/tweedeling in Matheus, Marcus en Lucas



Gebed om de Geest

Lezen: uit de NBV Marcus 8 : 10-26

Zingen: 321 : 1, 2, 5 en 7

Onze woorden bij het woord
Blinden herkennen de hand …. 

Orgelspel 

Zingen: 807

INTERMEZZO
Mededelingen

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, 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.

Inzameling van de gaven: bij de uitgang

ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)



Slotlied: 987 : 1 en 4

Heenzending en zegen

G: Amen (3x gezongen)

Collecte: Bij de uitgang staan twee collectebussen. 
De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank en de 
tweede voor Syrië KiA

Of u kunt uw gaven overmaken op de rekening van de diaconie
NL20 RABO 0306 9856 83 o.v.v. Collecte 19 september

Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kopje koffie of thee.

Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de 
dienst kunt u terecht op onze website:
www.pkntrefpunt.nl, respectievelijk onder de rubrieken 
'Aktueel' en 'Kerkdienst in beeld en geluid'

Mededeling: ‘Bezinning en Verdieping’
U wordt van harte uitgenodigd te komen luisteren naar de lezing 
van Willem Jan Cevaal over de componist Sweelinck- vier eeuwen 
na zijn dood nog springlevend!
Dinsdag 21 september, om 20.00 uur in de Pauwehof.
Graag aanmelden bij Annet Mourik via amourikloos@gmail.com  
Of 06 12363231

http://www.pkntrefpunt.nl/

