PG Woensdrecht
Orde van Dienst zondag 04 oktober 2020
Aanvang: 09.45 uur
Organist: mw. Gertje van Elsäcker
Zang: dhr. Kees Daleboudt & mw. Anne-Marie Visser
Voorganger: ds. W. Lolkema
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)
DIENST van het VOORWOORD
We gaan staan.
Aanvangspsalm: Psalm 122: 1 en 2, gezongen door Anne-Marie en Kees
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Gods-stad mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor
hier, waar uw heilge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijns Naams ere!
Zo is het Israel gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren.

Groet en Beginwoorden
v: De Heer is met u allen!
ALLEN Zijn vrede is met u.
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
ALLEN die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
ALLEN en niet laat varen het werk van zijn handen.
Dank U voor deze mooie morgen (opname Nederland Zingt)
https://www.youtube.com/watch?v=Jl7FACCvO7M
smeekgebed
v: …………… zo bidden wij
A. zeggen: Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
Gloria Psalm 66: 1 en 7, gezongen door Anne-Marie en Kees
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
De Naam des Heren zij geprezen!
Hij die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

De DIENST van het WOORD
gebed bij de opening van de Schriften:
Schriftlezingen en lied:
Micha 6: 6 t/m 8
Opwekking 42: ‘k Stel mijn vertrouwen…(opname Nederland Zingt)
https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZzXGtx8
Matthéüs 9: 10 t/m 13
Lied 339A, gezongen door Anne-Marie en Kees
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 912 (opname Nederland Zingt)
https://www.youtube.com/watch?v=ZfLBdlBC018
We gaan staan
Geloofsbelijdenis
Belijdenis
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
Bericht van overlijden:
Hendrik Dirk Griffioen, overleden op maandag 28 september, 89 jaar
Veilig in Jezus’ armen, gezongen door Anne-Marie en Kees
Bundel Johan de Heer 523
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart;
daar, in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor! ’t Is het lied der englen, zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van ’t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden – nog slechts een korte nacht.
Jezus, mijn dierbre Toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen – eeuwig mijn hope zij!

DIENST van het ANTWOORD
dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
mededelingen
collectedoelen
eerste collecte: diaconie

tweede collecte: pastoraat en eredienst
derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw
Lied 978:4, gezongen door Anne-Marie en Kees
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
zegen
v: …………………….
A zeggen: AMEN
collecten - bij de uitgang
orgelspel

