Orde van Dienst - PKN Woensdrecht,
Zondag 21 juni 2020.
Voorganger: Mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk
Organist: mw. Gertje van Elsäcker.
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)
welkom
aansteken van de kaarsen
het openleggen van de bijbel
–

de gemeente gaat staan –

DIENST VAN HET VOORWOORD
aanvangspsalm:
Psalm van de zondag Psalm 27
Psalm 27 : 1 en 7 (opname Nederland Zingt)
https://www.youtube.com/watch?v=XqJjQT9U244&list=RDXqJjQT9U244&start_radio=1&t=8
1
7
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
O als ik niet met opgeheven hoofde
Waar is het duister dat mij onheil baart?
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
ik ken geen angst voor nood en overval:
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
het is de HEER die mij behouden zal!
wacht op den HEER en houd u onversaagd
moment van stilte
groet
v:
de Heer is met u allen
g:
ZIJN VREDE IS MET U
bemoediging
v:
onze hulp is de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:l
die trouw houdt tot in eeuwigheid
g:
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed
–

de gemeente gaat zitten –

Zingen: Lied 283 : 1, 3, 4
1. In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen,
van het woord, dat ons verblijdt.
4. Laat uw dauw van vreugde dalen,
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen,
van uw goedertierenheid.
kyrie

3. Want wij mensen op de aarde,
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde,
sliepen wij ten dode toe.

V:

laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

smeekgebed
v:…………,zo bidden wij:
g:

Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!

gloria Lied 713 :

1. Wij moeten Gode zingen
Halleluja,
om alle goede dingen
Halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
Halleluja.

2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
DIENST VAN HET WOORD
gebed om de opening van de Schriften
schriftlezing : Jeremia 20 : 7 – 13
Lezen lied 831 :

1. Gestuurd op wegen ongedacht
als eenzaam vechter in de nacht
draag ik de mantel van profeet.
Met Gods verdriet ben ik bekleed.
Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oort!
2. Ik riep: Gij vraagt te veel van mij.
Gij zijt te groot, ga mij voorbij!
Maar spreken moest ik, aangeraakt
ben ik nu tot zijn stem gemaakt.
Met Gods verdriet ben ik bekleed.
Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oort!
4. Zo ongelegen komt zijn woord,
een fluistering die ongehoord
zich in mijn bloed gedrongen heeft,
als liefde waar ik mij aan geef.
Met Gods verdriet ben ik bekleed.
Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oort!

5. Hij is een woord dat niet verwaait,
een vuur waarin deliefde laait,
een hamer die de rotsen splijt,
een God die aan ons mensen lijdt.
Met Gods verdriet ben ik bekleed.
Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oort!
schriftlezing : Matteüs 10 : 16 – 33
Orgelspel over Lied 313: Een rijke schat van wijsheid
verkondiging
meditatief orgelspel
Lied 362 :
gesproken met orgelspel op achtergrond

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,

Zingen: Lied 362 :

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
–

de gemeente gaat staan –

belijdenis
v:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van
Messias Jezus de enigheid van de Here God
Hoor Israël.
g:
DE HEER IS ONZE GOD.
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.
v:
Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf
g:
AMEN

Lied 833 (opname Luisterliedboek, Elise
Mannah)

Neem mij aan, zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij

https://www.youtube.com/watch?v=jdwX3Gg-D-c

-

de gemeente gaat zitten –

DIENST VAN HET ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
g:

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
inzameling van de gaven
eerste collecte: Bloemenfonds
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
–

de gemeente gaat staan –

slotlied: Lied 981 : 1 en 2 gesproken

1. Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft

2. Zolang de mensen woorden spreken
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken
wij danken U in Jezus naam.
daarna: Lied 981 : 1, 4 en 5 (opname Nederland Zingt)
https://www.youtube.com/watch?v=ZFgmVlcK3T8
1. Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft
5. Daarom moet alles U aanbidden
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood

HEENZENDING EN ZEGEN
v:…..
g:

AMEN
uitleidend orgelspel

