Orde van dienst
voor zondag 15 november 2020 Protestantse Gemeente Mariëngaarde Hallum
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Verwelkoming en stilte
Als intochtslied horen wij Psalm 51
Gezongen lied 51b:

Gelezen lied 51a :

Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from Thy presence,
o Lord
and take not Thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of Thy salvation
and renew a right spirit within me.

Wees mij, God, in Uw goedheid genadig,
neem in Uw oneindig erbarmen
mijn overtredingen weg.
Zuiver mij geheel van zonde,
reinig mij van wat ik misdeed.
Verban mij niet ver van Uw aanschijn,
noch onttrek mij aan Uw heilige Geest.
Hergeef mij het geluk om Uw heil,
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn

Gezongen lied 51b:
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from Thy presence, o Lord
and take not Thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of Thy salvation
and renew a right spirit within me.
Bemoediging en groet
V:
G:
V:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen.

V:
G:

De Heer zij met u
Met u zij de Heer

Als gebed om ontferming wordt gezongen NLB 1008
1.

Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug'len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2.

Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3.

Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind'lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Gebed
Lezing Matteus 25: 31-46
We luisteren naar ‘Doe’t ik nei myn neiste socht’ (ELB 402)
Doe’t ik nei myn neiste socht, wêr wiest do, wêr wiest do?
Doe’t ik nei myn neiste socht, wêr wiest do,
En ik freegje net nei hûdskleur, nei dyn tsjerk of nei dyn lân,
Doe’t ik nei myn neiste socht, wêr wiest do
Ik wie neaken sûnder jild, , wêr wiest do, wêr wiest do?
Ik wie neaken sûnder jild, , wêr wiest do
En ik freegje net nei hûdskleur, nei dyn tsjerk of nei dyn lân,
Ik wie neaken sunder jild, , wêr wiest do
Ik hie neat en socht in thús, , wêr wiest do, wêr wiest do?
Ik hie neat en socht in thús, , wêr wiest do
En ik freegje net nei hûdskleur, nei dyn tsjerk of nei dyn lân,
Ik hie neat en socht in thûs, , wêr wiest do
Doe’t ik toarst en hûnger hie, wêr wiest do, wêr wiest do?
Doe’t ik toarst en hûnger hie, wêr wiest do
En ik freegje net nei hûdskleur, nei dyn tsjerk of nei dyn lân,
Doe’t ik toarts en hûnger hie, wêr wiest do
Ik wie siik en freege help, wêr wiest do, wêr wiest do?
Ik wie siik en freege help, wêr wiest do
En ik freegje net nei hûdskleur, nei dyn tsjêrk of nei dyn lân,
Ik wie siik en freege help, wêr wiest do
Rûnom dêr’t ik weze sil, dêr is hij, dêr is Hy
Rûnom dêr’t ik weze sil, dêr is Hy
En ik freegje net nei hûdskleur, nei dyn tsjerk of nei dyn lân,
Rûnom dêr’t ik weze sil, dêr ik hij
Overdenking
Muzikale meditatie
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

We luisteren naar het slotlied NLB 981
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.

3.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5.

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

Zegen
Bij de uitgang worden onze gaven ingezameld.
De eerste collecte is voor de diaconie.
De tweede voor de kerk.

