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Welkom
Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Bemoediging en Groet
Gebed
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Gloria
Lied 705 ‘Ere zij aan God de Vader’ vers 1,3
Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Ere zij de Heer der eng'len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.

ROND HET WOORD
Inleidende woorden
Lezing: Lucas 11: 1-13
Acclamatie: Lied 367k ‘Hoor ons bidden’
Hoor ons bidden, God en luister,
wees nabij in licht en duister.

Overdenking
Musica pro Deo: Fugue no.3 on BACH, Robert Schumann
Aankondiging digitale collecte
DE GEBEDEN
Dank- en voorbeden
Stil gebed
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Onze Vader/ Our Father in language of choice.
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.

Our Father, which art in
heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come,
Thy will be done on
earth, As it is in heaven.
Give us this day our daily
bread
And forgive us our
trespasses,
As we forgive them that
trespass against us.
And lead us not into
temptation;
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
The power and the glory.
For ever and ever. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Uittochtslied: Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
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Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen
Postludium: Fantasie and Fugue in C Minor, C P E Bach

***
De komende weken zijn onze diensten alleen digitaal te beluisteren
via www.kerkomroep.nl. En via een live-stream op onze
Facebookpagina: www.facebook.com/nederlandsekerk
Ga naar de website www.dutchchurch.org.uk of naar onze
Facebookpagina: www.facebook.com/nederlandsekerk voor alle
laatste updates en video bijdragen nu we elkaar een tijd niet kunnen
ontmoeten in de kerk!
Houdt contact met de Nederlandse Kerk in Londen!
Voor meer informatie zie onze website www.dutchchurch.org.uk of
neem contact met het kerkelijke bureau telefoon 020 7588 1684,
info@dutchchurch.org.uk.
Predikant van de Nederlandse Kerk is ds. Bertjan van de Lagemaat
(07592 511385, minister@dutchchurch.org.uk). Wilt u een gesprek
met hem of hebt u vragen over de kerk, dan kunt u hem gerust bellen
of mailen.
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