ORDE VAN DIENST : ZONDAG 2 juni - Oude Blasius Delden

Zevende zondag van Pasen, Wezenzondag
Liturgische kleur: wit, de kleur van de reinheid, de kleur van het
koninkrijk van God.
Voorganger : ds. GertJan Lambers Heerspink
Organist
: Sander Venema
Lector
: Jan Schut
Koster
: Jannie Hardeman
========================================================
=
ORGELSPEL: Psalm 27 – Folkert Grondsma
bij zondag Exaudi ‘verhoor’
-

INTREDE

WELKOM door ouderling van dienst
LIED 217 : 1, 2 en 3

(Wij staan tot na couplet 5 )

BEMOEDIGING
v. Samen gekomen zijn wij ………. ……….
Zo verschillend als wij zijn, belijden wij samen:
Onze hulp is: de Naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
GROET
Genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest
a. AMEN
DREMPELGEBED
v. Trouwe God,
……….. ………..
Hoor zo ons gebed, en laat ons roepend tot U komen,
a. DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER. AMEN .
LIED 217 : 5
AANSTEKEN VAN DE KAARSEN door kind van de zondag

!1

KYRIEGEBED
Trouwe God, ……….. …………..
Zo zingen en bidden wij: (2x)

AANSLUITEND GLORIALIED : 117a
-

DE SCHRIFTEN

GEBED bij de opening van de Schriften
VERHAAL VOORAF
Kinderen van de nevendienst mogen naar voren komen.
LIED Wij gaan voor even uit elkaar auteur : Frank Westerman

2. Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht. Door wat er wordt verteld
3. Straks zoeken wij elkaar weer op. En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

TOELICHTING SCHRIFTLEZING
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SCHRIFTLEZING uit het Aloude Testament: 1 Samuël 12 : 19b t/m 23
(NBV)
Ze vroegen Samuël: 'Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER, uw God,
dat we niet hoeven te sterven. Want we hebben al zoveel verkeerd
gedaan, en nu hebben we het nog erger gemaakt door om een koning te
vragen.'
'Ook al hebt u gezondigd, 'antwoordde Samuël, 'u hoeft niet bang te zijn
zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan
bent. Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en
niet bevrijdt, omdat het niets is.
Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de
steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. En
hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik
moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad
te wijzen.
LIED 925 2x
SCHRIFTLEZING uit het Tweede Testament : Johannes 14 : 15 t/m 21
(NBV)
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader
vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze
ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont
in jullie en zal in jullie blijven.
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte
tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien,
want ik leef en ook jullie zullen leven.
Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat
ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij
lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en
ik zal mij aan hem bekendmaken.’
LIED 333
SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 97 : 1, 2, 3 en 6
- GEBEDEN EN GAVEN
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GEBED
Voorbede - Stil gebed – Onze Vader (Aramees; bron: Bram Moerland)
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu, uw enige verlangen handelt dan samen
met het onze. Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, opdat
wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. Laat oppervlakkige
dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren: de al-werkzame wil, de levende kracht om te
handelen,
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.
INZAMELING VAN GAVEN voor – en door de diaconie
Kinderen komen terug uit de nevendienst
ORGELMUZIEK Wär Gott nicht mit uns diese Zeit – Johann Nicolaus
Hanff
SLOTLIED 810 (5x)
HEENZENDING EN ZEGEN
v. Gaat allen heen,
…….. ………..
a. AMEN 3x
UITGANGSCOLLECTE voor de kerk
ORGELMUZIEK Praeludium und Fuge in F-dur
Dietrich Buxtehude (BuxWV 144)
===============================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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