Orde van Dienst
zondag 21 juli 2018
De Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: ds. Ype Viersen uit Utrecht
Organist: Marc Schippers
Hartelijk welkom in De Wingerd
Op dit blad vindt u de volgorde van de dienst. De letters geven aan wie er iets zal zeggen of zingen, dat is de o. van
ouderling, d. van diaken, v. van voorganger, g. van gemeente en de l. van lector.(gemeentelid) De te zingen liederen
staan aangegeven op het liedbord en kunt u opzoeken in het liedboek. Bij de ingang van de kerk kunt u de liedboeken
vinden. We wensen u een goede dienst!
De kerkenraad van de Wingerd
thema: “VERBONDEN MET DE AARDE” duurzaamheid in het spoor van Franciscus.

PSALM VAN DE ZONDAG
g. Ps. 19 : 1, 2, 3

INTREDE

Waar het vandaag over gaat
in 2 gedichten en 2 liederen:

MUZIEK
WELKOM
o. Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
g. Lied 718: God die leven hebt gegeven
STIL GEBED
GROET
v. De HEER zal bij u zijn!
g. De HEER zal u bewaren!
Bemoediging en drempelgebed:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Die altijd trouw blijft
EN NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT VALLEN.
Eeuwige God,
Wij die U nooit hebben gezien:
ZIE ONS HIER BIJEEN.
Wij die van U hebben gehoord:
HOORT U ONS BIDDEN.
Uw naam is dat U mensen helpt:
WEES ONZE HULP.
U die schepper bent van hemel en aarde:
MAAK ALLES NIEUW.
U die ons bij name kent:
LEER ONS U KENNEN.
U die de bron van leven wordt genoemd:
DOE ONS WEER LEVEN.
U die gezegd hebt: Ik zal er zijn:
WEES HIER AANWEZIG.
AMEN.

STADGENOOT - Jan G. Elburg
Hij is het licht vergeten
en het gras vergeten
en al die kleine levende kevertjes
en de smaak van water en het waaien
hij is de geur vergeten
van het hooi de grijze vacht van de schapen
de varens de omgelegde aardkluiten
zijn binnen is geen nest zijn buiten
geen buiten zijn tuin een vaas
hij is ook
de bliksem vergeten de rauwe
hagel op zijn voorhoofd
hij zegt niet: graan meel brood
hij ziet de vogels niet weggaan
en de sneeuw niet komen
hij zal bang en verongelijkt doodgaan
Hoor ons gebed als wij samen zingen:
Lied 860: 1, 2, 4.
Gevlekte pracht - Gerard Manley Hopkins
(zie Nieuw Liedboek, p. 1516)
Glorie zij God voor bontigheid,
voor hemelen, marmerend als koeienhuid;
voor bloemsproetjes, uitgestippeld op vlugge forellen;
vers vonkgepoft kastanje-herfstlicht; vinkvlerk; wijd
landschap siergekaveld: eg-ploeg-braak geruit;
en alle beroepen, hun gerei, tuig, toestellen.

Ieder net ander, zeldzaam, eigenaardig ding;
alles wat grillig uitschift (en wie weet hoe uit?)
in snel, sloom; zoet, zuur; hel, gedoofd;
Hij vadert voort boven verandering:
Hij zij geloofd.
GLORIALIED
g. Lied 716: 1, 2, 3

INZAMELING VAN DE GAVEN
d. Oproep tot geven
Tijdens het inzamelen van de geven wordt
er gemusiceerd
ZENDING EN ZEGEN

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, BEZONGEN EN UITGELEGD

..Allen gaan staan.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen
uit de crèche.

GESPREK met de kinderen door de voorganger
Kinderen blijven in de kerk.

SLOTLIED
g. Lied 978:

GEBED VAN DE ZONDAG

UITZENDING

EERSTE LEZING:
le : Jesaja 28 : 23 - 29

v.

Zegen

g.

Amen, amen, amen!

ANTWOORDLIED
g. Lied 823: 1, 2, 4
TWEEDE LEZING:
v. Matteüs 6: 25 - 34
ZINGEN
g. Lied 979: 1,2, 4, 5, 11, 12
UITLEG EN VERKONDIGING
ZINGEN
g. Lied 742
GAVEN EN GEBEDEN
DANK en VOORBEDEN
v. Gebedsintenties, steeds eindigend met
refrein van Lied 860
Stil gebed
g.

Onze Vader (oecumenische tekst)

MUZIEK

