DIENST OP ZONDAG, 3 oktober 2021, 10.00 uur
Doopsgezinde Gemeente Arnhem,
Pianist: Bas Wuite Voorganger: Aly Meijer
Trouw zijn aan God, aan jezelf en aan de ander
Welkom en mededelingen (door kerkenraadslid)
Aankondigingen voor aanstaande weken
Andere mededelingen
Aandacht voor de collecten en de bloemen
Openen van de Bijbel en aansteken van de kaarsen
De gemeente wordt gevraagd te gaan staan
Zingen (z.m. staande) lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde, 1, 2, 3
Bemoediging en groet
Zingen lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde, 4, 5
(de gemeente gaat zitten)
Gebed
Zingen psalm 8a, Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam, 1 t/m 6 in canon
Inleiding op de Bijbelteksten
1e Bijbellezing: Maleachi 2: 10-16
Zingen lied 859 Schuldig staan wij voor U, Heer, 1 t/m 4
2e Bijbellezing: Marcus 10: 1-16
Zingen lied 320 Wie oren om te horen heeft, 1 t/m 5
Overweging
Muziek
OPEN RUIMTE: Ruimte om inspiratie te delen vanuit de stilte
Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader:
Onze Vader die in de hemelen zijt
Gelijk wij ook anderen vergeven
Onze Moeder die heel dicht bij ons
zodat wij anderen weer blij kunnen
is
maken
Uw naam worde geheiligd
Jouw naam is ons zo vertrouwd
Uw koninkrijk kome
Jij bent mijn thuis
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel
Jij weet wat mij bezielt,
in tijden van geluk en van verdriet
Geef ons heden ons dagelijks brood
Geef ons elke dag je lieve woorden
En vergeef ons onze schulden
en droog onze tranen

En leid ons niet in verzoeking
maar leer ons altijd open en eerlijk
tegen je te zijn
Maar verlos ons van de boze
en sus ons als we bang zijn
Want van U is het koninkrijk
Want Jij bent de bron van ons leven
En de kracht en de heerlijkheid
en onze kwetsbaarheid en tederheid
Tot in eeuwigheid
voor eeuwig
Amen

gebaseerd op:
https://hofkerk-delft.nl/
gebed-onze-vader-onze-moeder/

Zingen slotlied (zo mogelijk staande):
Lied 829 De liefde gaat ons voor, 1, 2, 3 en/of
Lied 833 Take, o take me as I am, Neem mij aan zoals ik ben
Zegenbede
Zingen antwoordlied (staande): Gezegend gaan wij nu van hier

Collecten bij de uitgang
Collectedoel: Werkgroep (voorheen Stuurgroep) Duurzame Ontwikkeling
Leefmilieu en gerechtigheid in economische verhoudingen zijn de
thema’s van deze werkgroep.

