ORDE VAN DIENST zondag 8 augustus 2021,
Voorganger: F. Schipper uit Zierikzee
Organist: dhr. J. Heuseveldt
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 117a
1. Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
In ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.
2. Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
En geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

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 215 : 1, 3 en 7
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.
3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
en dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

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: - 3 beden
g:
Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!
glorialied 304
1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD
gebed om de opening van de Schriften
inleiding op de verkondiging
schriftlezing 1 Corinthe 9 : 19 – 22
schriftlezing Handelingen 17 : 15 – 34
zingen 825 : 1 en 4
1. De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

verkondiging
zingen 825 : 5, 7 en 8
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven
7.

Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om,– het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.

8. God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de ongeëvenaarde.

– 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 343
1. Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
die aarde, zon en sterren met jubel schept,
die hoort de klacht van de kleinen, hen ziet en redt.
2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.
4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt

– 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 978 : 1, 3 en 4
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. 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.

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

