ORDE VAN DIENST 07-03-2021
3e zondag van de 40 dagen
Voorganger: Prop. A. Matser-Verhoeven
Organist:
Marc Schippers
Link voor het volgen van de dienst:
https://www.youtube.com/channel/UCA01lW5FJMEm68ItGjswV6Q
Bij de schikking:
De vreemdelingen onderdak bieden
'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op' - Matheüs
25:35
De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken
mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te
zitten om je deur te openen voor wie langs komt en voor
even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen
over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je
iemand niet in de kou laat staan.
Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden,
wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook
vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op
aarde. Wie dat heeft ervaren streeft niet naar behoud van eigen huis en haard, maar kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven
aan wie onderdak zoekt.

INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
l.
Lied 103 vers 1 en 3
STIL GEBED
GROET
v. De Heer zal bij u zijn
g. De Heer zal u bewaren
BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in de eeuwen der eeuwen
En niet laat varen het werk dat Hij aan een ieder van ons begonnen is te doen.
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DREMPELGEBED
v.
Heer onze G’d
U wilt aanwezig zijn waar mensen samenkomen
Om U te zoeken.
Wij bidden U: roep Uw Naam uit in dit uur
Open onze ogen en openbaar ons wie U bent
Laat Jezus, Uw Zoon, onze Messias
Als Mozes zijn, die ons leidt naar het land
Waar Uw Naam waarheid wordt
En Uw Woord gerechtigheid schept
In deze veertig dagen en alle dagen van ons leven.
g.
AMEN
PSALM VAN DE ZONDAG
l.

Lied 130 vers 1,2 en 4

KYRIE GEBED
v.
Wij willen G’d aanroepen om de nood van deze wereld en om onze eigen nood en ons
tegelijk voor G’d verootmoedigen omdat wij zo vaak tekortschieten in het lenigen van
nood…
G’d van alle tijden
Heer boven alle machten uit
Wij bidden U deze morgen
Voor onze wereld die zo zonder hoop en zonder toekomst lijkt
Zoveel mensen, stuurloos en thuisloos
We raken erdoor verward, ontmoedigd
Waar is toch Uw bevrijdende kracht?
O G’d van alle plaatsen
Die ons allen ziet waar wij ons ook bevinden
Laten Uw oren opengaan
Ontsluit Uw ontferming
En hoor onze gebeden als wij U smeken
Om Uw komst in deze wereld
Heer, boven alle machten uit
Wij belijden onze tekorten
Onze onmacht, onze moedeloosheid en
Soms ook onze onverschilligheid
Heer vergeef ons
En geef ons vermeerdering
Van liefde en hoop
Van mededogen en genade
Voor de mensen om ons heen.
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Daarom bidden wij:
Heer ontferm U over deze wereld
Ontferm U over ons
En doe ons weer leven met hart en ziel.
Amen
Inleiding op de preek . Thema:

Verzoening

Gebed om opening van het Woord
DIENST VAN HET WOORD
EERSTE LEZING
o.
Leviticus 16 vers 29 t/m 34
l.

Lied 65 vers 1 en 2

TWEEDE LEZING
o.
2 Korinthe 5 vers 14 t/m 20
ACCLAMATIE
v.
U KOMT DE LOF TOE,
g/l
U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON,
O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER
EEUWEN
VERKONDIGING
MUZIEK
l.

Lied 103c vers 1, 3 en 5 – Loof de Koning heel mijn wezen…

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1ste collecte: Geloven in Spangen. 2de collecte: Kerk
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GEBEDEN EN DANKZEGGING –
Afgesloten met het Onze Vader
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
ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
SLOTLIED
l.

Lied 754– Liefde Gods die elk beminnen

UITZENDING
v.

Zegen

g.

Amen

MUZIEK
Wij wensen U een goede zondag
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