ORDE VAN DIENST
23 juni 2019
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: Corinne Groenendijk
Organist:
Marc Schippers
Gitarist:
Esther Rijnders
Projectkoor met o.a. leden Taizégroep
o.l.v. Esther Rijnders
voorbereiding: Karin Burger en Jacqueline Snijders
Ter inleiding: ‘Wat is je naam?’

1e zondag van de zomer

Soms zijn er verwachtingen van anderen of van jezelf die je klem
zetten. We ontmoeten vanmorgen Franciscus, zoon uit een rijke
middeleeuwse familie, die in zijn jeugd ridder wil worden. Als hij bij zijn
eerste veldslag een jaar gevangen gezet wordt denkt hij na over wat
die weg hem kan brengen. We lezen in de bijbel hoe Jezus in het
buitenland een mens ontmoet die bezet is door allerlei gedachten of
kwade geesten. Jezus gaat naar hem toe en vraagt hem wat zijn naam
is. Twee levensverhalen die ons te denken geven.
Het projectkoor zal de Taizéliederen en andere liederen ondersteunen.
Esther Rijnders op gitaar en Marc Schippers op orgel/piano en
speciaal voor deze dienst een klein harmonium, maken de muzikale
omlijsting compleet.
Na de dienst is er koffiedrinken. In het kader van de ontmoeting in de
Wingerd is er naast de eerste zondag telkens een tweede keer
koffiedrinken. Welkom!
INTREDE
Org

orgelspel of vooroefenen

O:

woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied

G

:

lied 655: 1, 2, 3 en 4

we gaan zitten
stil gebed
bemoediging en
groet

V

:

Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft.

V

:

G

:

Adem van God, levensadem
Zucht van diep verlangen,
KOM HEILIGE GEEST

V

:

G

:

V

:

G

:

V
G

:
:

Trooster, onruststoker
Tolk, inspirator,
KOM HEILIGE GEEST
Hemelse vriend, lantaarnopsteker,
Onthuller van de waarheid,
Vroedvrouw van verandering,
KOM, HEILIGE GEEST
God is hier,
ZIJN GEEST IS BIJ ONS. AMEN
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psalm van de zondag

G

:

lied 84: 1 en 2

kyrie

V

:

smeekgebed
afgesloten door

K+G

:

Laudate Dominum -Taizé (We zingen in het Nederlands.)
1x koor, daarna koor en gemeente met ook solo’s

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
zondagsgebed:

V

:

met de kinderen

V

:

gesprek

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het project.
nieuwe testament

L

:

Lukas 8: 26-39

lied

K+ G

:

lied 828 : 1 en 2- koor, 3- allen

verhaal van nu

Beamer :

Kijk elkaar eens aan

lied

G

:

lied 331 (2x)

uitleg

V

:

verkondiging

lied

K+G

:

Jésus le Christ- Taizé (We zingen in het Nederlands.)

solo- teksten:
1.Heer, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan,
Al van verre verstaat U mijn gedachten.
2. Al nam ik vleugels van de dageraad in de morgen
en laat ik mij neer aan het einde van de zee,
dan zou ook daar mijn hand mij geleiden.
3. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
zie mij aan en peil mijn gedachten.
Leid mij op de weg van waarheid, Uw weg van eeuwigheid.
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1x koor, daarna koor en allen met solo’s

GAVEN EN GEBEDEN
inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. Kerkinactie 2. kerk

muziek

O

:

orgel- of pianomuziek

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
vredesgroet

G

:

We wensen elkaar de vrede van Christus toe.(Staande)

lied

K+G

:

Sluit je niet op- Iona II 26, 1- koor, 2, 4 en 5- allen

1.Sluit je niet op in eigen klein bestaan
beschutte plek, ver van de storm vandaan
waar jij je aan je tuin wijdt, aan je ziel
met wie je lief zijn leeft in harmonie.

2. Je tuin wordt zoveel mooier als je merkt
dat anderen genieten van die plek,
wiedt ook de wereldtuin van giftig kruid,
van oorlog en gebrek, maak haar tot thuis.
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4. Zoek je met wie je lief is vrede en rust,
voor kinderen een jeugd vol levenslust,
ga dan de wereld in, stil het verdriet
van die verloren zijn in hun verlies.

5. Sluit je niet op in eigen klein bestaan,
je vindt ook trouw en warmte buitenshuis,
al sta je naakt in ‘s levens razernij,
dans in de storm en ga het leven aan

.
gebeden

V+D
G

:
:

Voorbeden … zo bidden wij
afgesloten door
Dona la pace- Taizé (we zingen in het Nederlands.)
1x koor, daarna allen en koor- herhalen
U kunt een kaarsje aansteken voor mensen die er niet bij horen.

G

:

stil gebed
ONZE VADER (oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

G

:

lied 1014: 1, 3 en 5

uitzending

V
G

:
:

Zegen
AMEN, AMEN, AMEN.

muziek

O

:

Make me a channel of your peace; maak mij een instrument van uw vrede.

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neem je een
exemplaar mee?
Je bent van harte welkom bij koffie of thee in de hal.
We willen je uitnodigen om voor elkaar de
koffie/thee in te schenken.
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