Orde van dienst, zondag 5 juli 2020
Voorbereiding
Woord van welkom
Stilte
Klokgelui
Orgelspel
Ingangslied: 221, 1, 2 en 3 (door de voorzanger)
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
gemeente: AMEN
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Gebed van toenadering
voorganger:
…
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
gemeente: OPDAT WIJ WEER IN VREDE LEVEN.
voorganger: Amen.
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Introïtus (intredepsalm)
voorzang: antifoon
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
psalm 27, 3‐5a in beurtspraak door de gemeente
o = orgelzijde, k = klokzijde
o

Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, *
al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.

k

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: *
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.

o

Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad.

herhaling van de antifoon door de voorzanger
Kyrië: 300c (gesproken)
Voorganger: Ontferm u over de aarde,
Gemeente: KYRIE ELEISON
Voorganger: over de dieren, over de planten,
over de zee, het land en de lucht...
Laat uw hart spreken,
Kyrie eleison.
Gemeente: KYRIE ELEISON

Ontferm u over de wereld,
Gemeente: KYRIE ELEISON
Voorganger: over de volken, over hun wensen,
over een kind dat zoekt en niet vindt...
Laat uw hart spreken,
Kyrie eleison.
Gemeente: KYRIE ELEISON

Voorganger: Ontferm u over de mensen,
Gemeente: KYRIE ELEISON
Voorganger: over hun liefde, over hun zorgen,
over verdriet van groot en van klein...
Laat uw hart spreken,
Kyrie eleison.
Gemeente: KYRIE ELEISON
Voorganger: Kyrie eleison.

Laat uw woord horen.
Gemeente: KYRIE ELEISON
Wil ons vergeven.
Gemeente: KYRIE ELEISON.
Blijf hier aanwezig.
Gemeente: KYRIE ELEISON.
Kyrie eleison.
Gemeente: KYRIE ELEISON

Gloria (gezongen door voorzanger)
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Dienst van het Woord
Groet (gesproken)
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: EN MET UW GEEST.
Zondagsgebed
voorganger: ... door Jezus Christus, onze Heer.
gemeente: AMEN.
Lezing uit het Oude Testament: Jeremia 17, 5‐18
Gradualepsalm 27b, 1, 2, 6 en 7 (door de voorzanger)
Epistellezing: Romeinen 8, 18‐23
Zondagslied: lied 675
2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Allen gaan staan
Halleluja (door de voorzanger)
Evangelielezing: Lucas 6, 36‐42
Acclamatie (gesproken):
Gemeente: LOF ZIJ U, O HERE.
Allen gaan zitten
Verkondiging
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Lied: 858 (door voorzanger)
1. Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

3. Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.

2. Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

4. Drie‐enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Dienst van gaven en gebeden
Afkondigingen
Collecte 1. Voor het werk in de eigen gemeente;
2. Kerk in Actie: Een tas vol plezier voor kinderen in armoede
Voorbeden
Onze Vader (geheel gesproken)
Allen gaan staan
Slotlied: 909 (door voorzanger)
3. Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven –
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

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.

Zegen, beantwoord met een gesproken amen

orgelspel
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