PG Woensdrecht.
Orde van Dienst zondag 23 januari 2022
Aanvang: 09.45 uur
Voorganger: ds. W. Lolkema
Organist: dhr. Piet den Ouden
Zang: mw. Hanneke Dragt, mw. Meta van Geest en dhr. Wolter Smit

VOOR de DIENST
Orgelspel
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
De DIENST van het VOORWOORD
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel
Lied: Psalm 84: 1 en 3
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de recht wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Groet en Beginwoorden
Lied: 981: 1,2 en 5 (mel. Psalm 140)
1. Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft
2.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

5.

Daarom moet alles U aanbidden
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht

De DIENST van het WOORD
Gebed
Moment met / voor de kinderen.
Eerste Schriftlezing: Jesaja 61: 1 t/m 3
Lied 313: 1 en 2
1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

Tweede Schriftlezing: Lucas 4: 14 t/m 21
Lied 313: 5
5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Overdenking

Lied: bundel Iona 40: 1,3 en 5 (Wil je opstaan en Mij volgen…)
1.

3.

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: Help mij!
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

5.

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

De DIENST van het ANTWOORD
geloofsbelijdenis
dankgebed - voorbeden - stil gebed - lofprijzing
mededelingen
aandacht voor de collecten:
eerste collecte:
Kerk in Actie (werkgelegenheid voor 2500 jongeren in Nepal)
tweede collecte:
Pastoraat en eredienst
derde collecte: Klein onderhoud gebouwen
Lied 568A: Ubi Caritas, twee maal

De DIENST van de TAFEL
Daarin wordt gezongen:
Lied 985: 1 en 3
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Lied 403-A, eerste twee regels
1. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
Verkondigen wij zijn dood en leven totdat hij komt.

AFSLUITING van de DIENST
Slotlied: Lied 704: 1 en 3
1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
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.

zegen
v:
…………………….
Gezongen AMEN
orgelspel

