Orde van Dienst 16 augustus 2020–
Voorganger: ds, W.J. Bisschop uit Breda
Organist: Martijn Pieterman
Aanvang 9.45 uur
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 predikant)
DIENST van het VOORWOORD
Groet en beginwoorden
Lied 139 : (door de voorzangers)

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Smeekgebed
v:
g: zeggen:

zo bidden wij

(één of meerdere keren)

Ontferm U Heer, naar de maat van Uw Liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw Hart!

Gloria Lied 117d YouTube

DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften

Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.

Schriftlezing: uit het Oude testament: Jesaja 56: 1 - 7
Lied 87 (door de voorzangers)

1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'.

lezing uit het Evangelie: Mattheus 15: 21 – 28
lied: 339a (door de voorzangers)

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen

Uitleg en verkondiging
Lied 969: (YouTube)

1. In Christus is noch west nog oost
In Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost
de wereld in zijn woord.
2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
Geliefden, sluit u dan aaneen,
Vanwaar en wie ge ook zijt;
Als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd

Geloofsbelijdenis
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 654: (door de voorzangers)

6. Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

DIENST van het ANTWOORD
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
(Het Onze Vader wordt in stilte meegebeden door de gemeente)
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
Collectedoelen
eerste collecte: ZWO
tweede collecte pastoraat en eredienst
Slotlied 422: (door de voorzangers)

1. Laat de woorden
die wij hoorden
klinken in het hart:
laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten,
hoe Gij tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
‘t vuur dat Gij ontsteekt.
3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat, door zo te leven,
hier uw rijk begint.

Zegen
v.:
a.: zeggen AMEN
collecten bij de uitgang
Orgelspel

