ORDE VAN DIENST zondag 12 juni 2022
Voorganger: mw. Bieneke de Waal – van der Vlies, Zegge
Ouderling(en): Marjanne van Loenen en Kees Visser
Organist: Rein Ros

VOOR DE DIENST
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)
welkom
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel
–

de gemeente gaat staan –

DIENST VAN HET VOORWOORD
Aanvangslied Lied 405: 1, 3, 4 moment van stilte
1. Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig, Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
3. Heilig, heilig, heilig Gij gehuld in duister,
Geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
4. Heilig, heilig, heilig Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid
Heilig, heilig, heilig Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt
groet
v:
de Heer is met u allen
g:
ZIJN VREDE IS MET U
bemoediging
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
drempelgebed
Lied 218: 1,3,4,5
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
3. Dank U dat alle vogels zingen,

dank U voor elke bloem in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,

altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
5. Dank U voor alle mooie klanken,

al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

–

kyrie
V:

de gemeente gaat zitten –

laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij zijn
Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

smeekgebed
v:…………,zo bidden wij:
g:

Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! (de melodie staat in de standaard liturgie)
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!

DIENST VAN HET WOORD
gebed om de opening van de Schriften
–

onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst –

schriftlezing : Zacharia 8: 20 - 23
zingen : Ps.87
1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'.
schriftlezing Hand. 11: 1- 18

zingen : Lied 686
1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt één wat is verdeeld.
2. Wij zijn in Hem gedoopt,
Hij zalft ons met zijn vuur,
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt,
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3. De Geest die ons bewoont,
verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt.
Kom, Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

verkondiging
meditatief orgelspel
zingen : Lied 909: 1 en 2
1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
2.

Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

–

onder het naspel komen de kinderen terug –

–

de gemeente gaat 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: Lied 412: 3
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde.

–

de gemeente gaat 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
inzameling van de gaven
eerste collecte: Diaconie Missie Kerk v. h. Dorp
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte: klein onderhoud
–

de gemeente gaat staan –

slotlied : Lied 838: 1, 2 en 4
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren
2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood,
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht,
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.

HEENZENDING EN ZEGEN
v:…..
g:

AMEN

orgelspel

