Protestantse Gemeente te Woensdrecht - ZWO-kerkdienst in Ossendrecht
Zondag 18 oktober 2020
Voorganger: ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Organist: dhr. Rein Ros

Orgelspel
Voor de dienst: Power Point over vrouwen in West-Guinea
Welkom
De kaarsen worden aangestoken.
De Bijbel wordt opengelegd.
Lied 276: 1 en 2
Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend Woord.
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.
Lied: Een woning die zo ruim is…mel. NLB 753
(Er is een land van louter licht…)
Een woning die zo ruim is
als het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
daar komt geen mens te kort.
Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt,
wie treurt wordt er getroost.
Wie onder ligt, wordt opgericht.
Wie zich verheft die wordt
genadig op zijn plaats gezet:
voortaan een huisgenoot.

Smeekgebed voor zondag Werelddiakonaat: Omdat we U zien…
Gloria: Opwekking 407
O, Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
Tot in de dood gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein…
Als Christus komt met majesteit en luister,
Brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Refrein…
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment voor/met de kinderen
We kijken naar een filmpje van KerkInActie over vrouwen in West-Papoea
(Vertaalde tekst staat op een uitgedeeld A4)
Marjanne van Loenen geeft een toelichting.
Lied 992: 1,2 en 4
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
Als inleiding op de lezing uit Ruth luisteren we naar:
Stef Bos: Het Lied van Ruth, My Land is Jou land

Eerste Schriftlezing: Ruth 2: 1 t/m 14
Tweede Schriftlezing: Matthéüs 5: 1 t/m 6

Lied 339-A: U komt de lof toe
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
Overdenking
Lied 528: 1 en 3
Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Geloofsbelijdenis
Gebeden: gebed van Jack Riemer uit: Als het kwaad goede mensen treft.
Mededelingen
We staan stil bij de collecten
Slotlied: 868: 1 en 2
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige Naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Wegzending en Zegen, gesproken Amen
Orgelspel

