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BIJ DE DIENST 
JAARGANG 6, NR 

 
INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDE. BERICHTEN KUNNEN TOT EN 

MET WOENSDAG VERZONDEN WORDEN AAN KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL 

 

 

De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via Kerkomroep en Youtube.   

Gebedsintenties kunnen woorden doorgegeven aan de voorganger van dienst, via 

molendijk@pknheemstede.nl of terpstra@pknheemstede.nl.  U vindt alle informatie over de 

kerkdiensten en de uitzendingen ook op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst.   

 

BIJ DE DIENST: Stilgezet. Hoe verder? Dat is het 

thema dat ons vandaag werd aangereikt door 

Kerk in Actie en een heel aantal andere 

organisaties die zich samen inzetten voor heelheid 

en gerechtigheid. De crisis die de wereld tot 

stilstand bracht, biedt ook een kans, zo stellen zij. 

Wat wil je anders doen? Over die vraag gaat het 

vandaag. Uit het Joodse Boek horen we over het Jubeljaar- een instelling waarbij de hele economie 

eens halve eeuw geheel werd ‘gereset’. En natuurlijk over Jezus, die zegt dat zijn komst dat jubeljaar 

inluidt. Hoe gaan wij de nieuwe tijd tegemoet?  

 

 

OUDE KERK, zondag 14 juni 2020 

VOORGANGER:  ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Ronald Siezenga 

OUDERLING VAN DIENST: Ine Hensbergen 

DIAKEN VAN DIENST: Annelies Siezenga 

INZAMELING: Protestantse kerk (dorpskerken) 

 

Volgende week is er weer een uitzending vanuit in de Oude Kerk, dan gaat ds, Arie Molendijk voor 
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Voorbereiding 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

Na het ontsteken van de tafelkaars, zingen we:  

ONS VOOR HET LICHT GEMAAKT HEBT, LIED 277 

  

Groet en bemoediging (zo mogelijk staande) 

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 

V: …gebed op de drempel…  

 

Zingen:  DE GEEST DES HEREN HEEFT EEN NIEUW 

BEGIN GEMAAKT, LIED 686:1 EN 3 

(daarna gaan we zitten) 

 

Rondom het Woord 
Als gebed: KOM SCHEPPER GEEST, LIED 360:1,2,3  

Eerste lezing:  uit LEVITICUS 25, 1-16 

Psalmgebed: PSALM 24 gelezen, gespeeld en 

gezongen:  

voorspel 

couplet 1 in wisselspraak;  

couplet 2 GEZONGEN; 

naspel 

Tweede lezing:  MATTEÜS 4, 12-17 

Zingen: GEEF DE WERELD VREDE, HEER, LIED 

1012: 1 EN 5 

 

Verkondiging: STIL GEZET. HOE NU VERDER?  

 

Instrumentaal intermezzo: 'Verleih uns Frieden 

gnädiglich' (melodie lied 1012) - D. Krüger 

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   

 

Zingen (zo mogelijk staande): GOD DIE LEVEN, 

LIED 718: 1,2 EN 4- 3 GESPROKEN 

  

Zending & Zegen 
Na de zegen klinkt: Variatie over Psalm 24 - A. van 

Noordt 

 

 
 


