Orde van dienst voor zondag 18 juli 2021
Gezamenlijke dienst van de Doopsgezinde gemeente en de PGM
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Binnenkomst kerkenraad, de tafelkaarsen worden aangestoken
Verwelkoming en stilte
Intochtslied Psalm 25: 2
2.

Here, maak mij Uwe wegen,
door Uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ Uw treden wendt;
leid mij in Uw rechte leer,
laat mij trouw Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer’,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Bemoediging, openingstekst en drempelgebed
V:
G:
V:

Onze hulp is in de Naam van de Vader
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
die de verdrukte recht verschaft
en de hongerige brood geeft

V:

Jezus zegt: waarachtig, ik verzeker u,
wie luistert naar wat ik zeg en Hem gelooft die mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven.
Over hem wordt geen oordeel uitgesproken,
hij is van de dood overgegaan naar het leven. (Johannes 5: 24)

G:

God, schenk ons dát leven. Amen.

Zingen NLB 287: 1, 2 en 5
1.

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2.

Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.

3.

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Gebed om ontferming,
afgesloten met
V:
Daarom roepen wij U aan
G:
Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U.
Amen
Zingen NLB 868: 1en 2
1.

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Groet
V:
De Heer zij met u
G:
Met u zij de Heer
Gebed om de opening van het Woord
Moment met de kinderen
Kinderlied ‘Groot en geweldig’ (Marcel en Lydia Zimmer)
https://www.youtube.com/watch?v=AKzu4JYmYqE
God heeft ons Zijn woord gegeven
Het begint bij Genesis
En tot en met Openbaring
Zie je wie en wat Hij is
’t Is niet altijd even simpel
soms begrijp je ’t niet meteen
maar Zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen

Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer
En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer

God heeft ons Zijn trouw bewezen
Dwars door de geschiedenis
En we mogen gaan ontdekken
Hoe fantastisch goed Hij is

Hij zal doen wat Hij beloofd heeft
En Hij laat ons nooit alleen
Ja, Zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen

Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer
En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer (3x)
De kinderen gaan naar de bernetsjinst
Schriftlezing Psalm 119: 1-8
Zingen ELB 262 (3x: 1x vrouwen, 1x mannen, 1x allen)
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp
Uw Woord is een licht
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Schriftlezing Johannes 5: 36b-47
Zingen NLB 317: 1 en 2
1.

Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen NLB 314: 1 en 2
1.

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Gebeden, die wij besluiten met stil gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling
De 1e collecte in deze dienst is bestemd voor het vluchtelingenwerk Dokkum
De 2e collecte is voor de kerken (DG en PGM)
U kunt bijdragen aan de collectes via de Givt-app, of door uw bijdrage over te maken op
NL77RABO0340804386 tnv diaconie PGM ovv collecte 18 juli
NL84RABO0340803193 tnv PGM Hallum ovv collecte 18 juli

Kinderen komen terug uit de bernetsjinst
Slotlied 838: 1 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.

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.

Zegen,
beantwoord met een gezongen 'Amen, amen, amen'

