ORDE VAN DIENST zondag 25 juli 2021, 9e zondag na Pimksteren
Voorganger: ds. S.C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout
Organist: dhr. M. Pieterman
Aanvang 9.45 uur

VOOR DE DIENST
welkom
aansteken van de kaarsen (door de ouderling)
het openleggen van de bijbel (door de voorganger)
– we gaan staan –

DIENST VAN HET VOORWOORD
aanvangspsalm 92 : 1 en 2
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbiedwaardig
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.
2. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.
groet en beginwoorden
v:
de Heer is met u allen
g:
ZIJN VREDE IS MET U
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
we gaan zitten

drempelgebed
zingen 92 : 7
7. Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.
smeekgebed
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.
……….…,zo bidden wij:
g:
Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!

glorialied 648
1. Zing halleluja, hemel en aarde, zing,
zing voor de Ene, de Eeuwige
aan wie het licht, de liefde ontspringt, –
verheven is Hij, de Levende.
2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest –
wij plukken geloof en oogsten lof.
3. Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!
DIENST VAN HET WOORD
gebed om de opening van de Schriften
schriftlezing Deuteronomium 2 : 13 – 14
zingen 116 : 1 en 2
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!
schriftlezing Evangelie van Johannes 5 : 1 – 18
zingen 333 (2x)
Kom, Geest van God, maak onze harten open,
Dat Christus bij ons woning vindt.
verkondiging
zingen 973
1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,
2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

– we gaan 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
zingen 92 : 8
8. Zij zullen vruchten dragen voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven; God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven
we gaan 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
collectedoelen
eerste collecte : Diaconie
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw
– we gaan staan –

slotlied 704 : 3
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk

HEENZENDING EN ZEGEN
v:…..
g: AMEN
orgelspel

