
BIJ DE DIENST 
JAARGANG 7, NR 2 
 

INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDE. 

BERICHTEN KUNNEN TOT EN MET WOENSDAG VERZONDEN WORDEN AAN 

KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL 

 

 
 

 

Zoek zijn aangezicht waar vreugde is; 

wie zingt, ziet met hartsogen, 

ziet soms poorten opengaan. 

hem leren loven wordt een eeuwigheid. 

                                                              Lloyd Haft, naar Psalm 100 

 

 

 

OUDE KERK, zondag 12 januari 2020 

VOORGANGER:  Ds. Arie Molendijk 

ORGANIST:  Willem Jan Cevaal 

LECTOR:   Dineke Drost 

OUDERLING VAN DIENST: Pieter vd Hoeven 

DIAKEN VAN DIENST: Marja Oudt 

INZAMELING: Diaconie/onderhoud gebouwen 

  

Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Pauwehof. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Volgende week zondag: 

Oude Kerk, 10 uur Ds. Pieter Terpstra 

 

  



Voorbereiding 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

Na het ontsteken van de tafelkaars, zingen we (zo mogelijk staande) 

 

  

Groet en bemoediging:  

 V:  De Heer zij met u, 

G:  ook met u zij de Heer 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Zingen:  Juich Gode toe, bazuin en zing, Psalm 100  (daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: Wij moeten Gode zingen, LIED 713: 1, 2 en 3 

 

De kinderen gaan naar de Kinderkring, terwijl zij naar voren komen zingen we 

samen:  

 

 



Rondom het Woord 
Eerste lezing:  JESAJA 42, 1-7   

Zingen: Ik breng een rechter aan het licht, LIED 459: 1 t/m 4 en 6  

Tweede lezing:  MATTEÜS 3, 13-17 

 

Zingen: Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, LIED 524: 1 t/m 4 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Een mens te zijn op aarde, LIED 538  

 
Delen 

Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden 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. 

 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven   

 

Slotlied(zo mogelijk staande): Hoe helder staat de morgenster, LIED 518: 1 en 2 

 

 

  



Zending & Zegen 
beantwoord met  

 

  

 
 

 

Mededelingen 
 

Zondag 19 januari is er in de Oude kerk weer een Theeconcert. 

U bent van harte welkom om te komen luisteren naar het Odeon Kwartet.  

Zij spelen werken van Henriëtte Bosmans en Ludwig van Beethoven. 

Aanvang 15:00 uur . Na afloop samenzijn in de Pauwehof. 

 

 

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op onze website:  

www.pknheemstede.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens en kunt u 

diensten uit de Oude Kerk terugluisteren; vanaf donderdagmiddag vindt u daar 

tevens de actuele “Bij de Dienst”.  


