ORDE VAN DIENST zondag 13 maart 2022.
Voorganger: ds. I. Koeman uit Borgerhout
Organist: dhr. J. Heuseveldt
Aanvang 9.45 uur

VOOR DE DIENST
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)
welkom
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel
– we gaan staan –

DIENST VAN HET VOORWOORD
aanvangspsalm 27 : 1 en 2
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
2. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.
groet en bemoediging
v: de Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U
v: onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed
vervolg aanvangspsalm 27 : 6 en 7
6. Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
maak nu de paden effen voor mijn voet.
Als mij benauwt een drieste leugenrede,
leer mij de woorden die ik zeggen moet.
O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,
als zij mij kwellen met een vals bewijs.
Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:
wees Gij de helper die mij niet verraadt.

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.
– we gaan zitten –

Inleiding op de dienst
kyrie
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, want zijn
barmhartigheid heeft geen
einde.
smeekgebed
zingen 994 : 1, 2 en 3
1. Voor hen die ons regeren
de hoofden van het land
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen
die ons zijn aangezegd
2. De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort,
want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn.
3. Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt,
bewaar het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed.
v:…,……………,zo bidden wij:
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!
v………………..
zingen 994 : 4
4. O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land.
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven,
o God van Israël.

(de melodie staat in de standaard liturgie)

v:………………., zo bidden wij:
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!

(de melodie staat in de standaard liturgie)

DIENST VAN HET WOORD
woord van genade en bevrijding (Marjo Dohmen – Zeven woorden)
zingen 538, 1, 2, 3 en4.
1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.
2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
gebed om de opening van de Schriften
– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst –

schriftlezing Exodus 34 : 27 – 35
zingen 540 : 1, 2, 3. 4. 5 en 6
1. Het waren tien geboden
die God schreef in de steen,
het waren tien geboden,
voor elke vinger één.

2. De wind waait in vier streken,
wie weet waar hij behoort,
de wind blaast in vier streken
de tien geboden voort.
3. en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.
4. Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaán
en israél heeft gezworven
vier maal tien jaren lang.
5. Elia heeft gelopen
tot hij bij Horeb kwam
Elia heeft gelopen
vier Maal tien dagen lang
6. en Mozes en Elia
zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel
de Geest genesteld is.
schriftlezing Lucas 9 : 28 – 36
zingen 543 : 1, 2 en 3
1. Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.
2. Uw marteling, uw lijden,
in aller wereldnood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttogen,
blijft Gij onze glorie zijn.
3. Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.
verkondiging
meditatief orgelspel

zingen 1012 : 1, 2, 3 en 4
1. Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donkere tijden:
de groten slaan de kleinen neer
en honen en bestrijden
wie uw vrederijk belijden.
2. Zie, Koning Jezus, hoe zij staan
gewapend tot de tanden
en offeren de volken aan
het vuur waarvan zij branden,
red uw wereld uit hun handen!
3. En doe ons voor een ander vuur
in gloed staan hier op aarde,
gelouterd, - dat wij in dit uur
de strijd voor 't rijk aanvaarden,
dat niet rust op 't scherp van zwaarden.
4. Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.
– onder het naspel kunnen de kinderen terugkomen –
– we gaan staan –

belijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God.
Hoor Israël!
g: DE HEER IS ONZE GOD.
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en uw naaste als uzelf.
g: AMEN.
zingen 920 : 1, 2 en 3
1. Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,
2. laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
3. dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.
– we gaan zitten –

DIENST VAN HET ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
g: 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.
mededelingen
inzameling van de gaven
eerste collecte: Hulp voor Oekraïne
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte: klein onderhoud
– we gaan staan –

slotlied 536 : 1, 2, 3 en 4
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
2. De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
HEENZENDING EN ZEGEN
v:…..
g: AMEN

(de melodie staat in de standaard liturgie)

bij het verlaten van de kerk zingen we: Ubi caritas (lied 568a)
orgelspel

