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Liturgie en mededelingen van zondag 22 maart 2020 
 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. W.C. van Slooten 
Organist: René Vloo 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Psalm 90: 1 en 8 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De wil van de Heere 
Zingen: Hemelhoog 187 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest. 
Schriftlezing: Johannes 16: 33; 17: 1 – 20  
Zingen: Psalm 27: 1 DNP 
Verkondiging: “Op Jezus’ gebedslijst staan” 
Zingen: Psalm 138: 4 OB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
Luisterlied: Opwekking 764 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de 
oppas in de kerk worden gebracht 
Zingen (staande): Hemelhoog 682 

Zegen (staande) 
Zingen (staande): Opwekking 832 
 

 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. J. Huisman 
Organist: Mark Wubs 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 96: 1, 2 en 3 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 24: 4 NB 
 Opwekking 672 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest. 
Schriftlezing: Lukas 9: 37 – 62  
Zingen: Opwekking 42 
Verkondiging: “Op weg naar het kruis leert 
Jezus ons mensen hoe we zijn” 
Zingen: Opwekking 674 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de 
oppas in de kerk worden gebracht 
Zingen (staande): Psalm 103: 3 en 4 NB 
Zegen (staande) 
 



Overige mededelingen (alles onder het voorbehoud van Jak. 4 : 13-17) 
 

 I.v.m de aanpassing m.b.t de coronamaatregelen is er deze zondag geen bloemengroet. 
 

 Ook op deze zondag zijn de diensten te beluisteren via de kerkomroep die via onze website 
is te benaderen. Er wordt aan gewerkt om de diensten ook zichtbaar te maken via een You 
Tube kanaak. Zoals het er nu uitziet gaat dit lukken, De dienst is te volgen via de link 
https://bit.ly/33s1ARD 

 

 De invulling van de diensten op zondag 29 maart staat nog niet vast. Via het 
berichtensysteem van onze gemeente volgen nadere mededelingen. 

 

 De dienst waarin ds. Van Slooten wordt bevestigd in zijn nieuwe gemeente Groningen 
wordt gehouden in de Jeruzalemkerk te Groningen op dezelfde wijze als de diensten in 
Mussel worden gehouden. De dienst begint om 15.00 uur en is te volgen via de link naar 
de Jeruzalemkerk in Groningen op kerdienstgemist.nl.  
 

 Maandag a.s. zal er geen vergadering van de vrouwenvereniging zijn. 
 

 Tot nadere mededelingen m.b.t. de diensten, zijn de roosters autorijden, welkom en 
oppas opgeschort. 

    
Mededelingen voor dit mededelingenblad kunt u doorgeven aan Alien Veninga (0599-454508)  

of via e-mail naar mededelingenblad@cgkmussel.nl 
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