Orde van Dienst - PKN Woensdrecht 19 juli 2020.
Voorganger: Prof. C. Vonck
Organist: dr. Karel Smagge.

VOOR de DIENST
orgelspel
we bereiden ons in stilte voor op de dienst
woord van welkom
aansteken van de kaarsen (door de ouderling)
openleggen van de bijbel (door de voorganger)
- de gemeente gaat staan DIENST van het VOORWOORD
Lied 84 : 1 en 4 (door de voorzangers)
1.
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.
4.
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan,
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.
groet en beginwoorden
Lied 66 : 1 en 7 Nederland zingt
- de gemeente gaat zitten smeekgebed
v: …………… zo bidden wij (één of meerdere keren)
a: zeggen: Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
glorialied 625 (door de voorzangers)

1.
Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt als koren, halmen vol en groot..
2.
Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
Van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.
3.
Zaad van God, verloren in de harde steen
en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen –
heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven als het groene graan.
DIENST van het WOORD
gebed bij de opening van de Schriften:
schriftlezingen:
Daniël 7 : 14b
Mattheüs 13 : 24 – 43
Lied 119 : 6 en 31 You Tube
uitleg en verkondiging
Lied 753 You Tube
- de gemeente gaat staan geloofsbelijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van de 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.
- de gemeente gaat zitten Lied 961 (door de voorzangers)
1.

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
Aan Hem behoren wij toe.
DIENST van het ANTWOORD
dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
mededelingen collectedoelen
eerste collecte: Diaconie
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
slotlied 802: 1, 4 en 6 (door de voorzangers)
1.
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort.
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat ik u wijs.
refrein
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
4.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.
refrein
5.
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Refrein
zegen
v: …………………….
a zeggen: AMEN
collecten – bij de uitgang
orgelspel

