Liturgie II

Orde van dienst
Van zondag 2 augustus 2020.
Voorganger Pieter Hartevelt
Organist: Hans Jacobi

Voorbereiding
Orgelspel
Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw
Aansteken van de paaskaars
(gemeente gaat staan)
Aanroeping
De teksten van de liederen worden voorgelezen in plaats van
gezongen
Lied 33: 1 ‘Kom nu met zang en roer de snaren’
Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk dat leeft van ’s Heren recht.
Hij zelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren / door wie hem behoren
’t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare / bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.
Votum en groet

Antwoordlied
Tot U, Heer, is ons hart gericht
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd.
Kom tot ons Eeuw’-ge, in de tijd. Amen
Inkeer
Inleidende Bijbellezing Nehemia 9, 9-13
Gebed
Lied 33: 3
Hij stuwt water op tot muren,
de zee staat als een sterke wand.
Hij sluit de oervloed in zijn schuren
en weet ze van het vaste land.
Laat in heilig beven / wie op aarde leven
vrezen voor Gods raad.
Hij hoeft maar te spreken, / Hij geeft maar een teken:
wat Hij wil ontstaat.
Woord en gebed
Lezing: Psalm 78, 13-22

Lied 316: 1, 4 ‘Het woord dat u ten leven riep’
Het woord dat u ten leven riep
Is niet te hoog, is niet te diep
Voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
Een licht dat in uw ogen brandt.
Hij roept u dage aan dag bij name.
Het woord van liefde, vrede en recht
Is in uw eigen mond gelegd,
Is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
Vrijspraak, vertroosting en gebod,
Vlak voor u ligt de weg ten leven.
Lezing: Matteüs 14, 13-21

Lied 836: 1, 5 ‘O Heer die onze Vader zijt’
O Heer die onze Vader zijt,
Vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
En laat ons hart door U geleid,
Met liefde zijn vervuld
Met liefde zijn vervuld.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons en vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.
Preek

Orgelspel

Voorbeden

Onze Vader (uitgesproken)
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.
Uitzending en zegen
Mededelingen
Zingen slotlied 419: 1, 2, 3 ‘Wonen overal’
Wonen overal nergens thuis
Aarde mijn aarde mijn moeders huis
Vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en verder gaan
Mensen veel geluk

Wonen overal nergens thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen veel geluk.
Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vaders huis
Stijgende sterren de lach van de maandag
mensen die dromend een stem verstaan
Mensen veel geluk.
Uitzending en zegenbede

De collecten zijn bestemd voor:
•

De 1ste collecte: De Voedselbank

▪

De 2de collecte: De Remonstrantse Gemeente

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn:
Zondag 9 augustus, 10.30 uur, Kerkdienst
o.l.v. ds. Jan Berkvens (aanmelden verplicht via het bureau)

