ORDE VAN DIENST
op 4 november in De Kern – om 10.00 uur
Voorganger: ds. Klaas Waterlander
Organist: organist is Peter de Rijke.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Lied 218
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Zingen lied 978
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d''onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
‘t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

2 Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
3 Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
4 Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
5 Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U û o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
Welkom en mededelingen(ouderling van dienst)
Om te beginnen

Gemeente, zingen lied Geneefs psalter 92: 1, 3, 4
1 Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

3 Laat uw heilge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.

3 Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand Gij zult hun hart versterken
4 Hoe diep zijn uw gedachten! Geen dwaas die dat verstaat:
als onkruid groeit het kwaad; hoe lang zult Gij nog wachten?
Zie toch, aan alle zijden, plant zich het onrecht voort,
het bloeit haast ongestoord, niemand komt tussenbeide.
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Inkeergebed
Glorialied 213
1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ‘t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

4 Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.
5

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ‘t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Horen
De kaars wordt ontstoken en op Tafel gezet
Gebed van de zondag
Lied 825: 1, 2 3
1 De wereld is van Hem vervuld,
die ‘t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

2 Maar Hij die in de aanvang schiep
de hemel en de aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de Ongeëvenaarde,
woont niet in tempels; er is niets
dat Hem ontbreekt, - hoe zou Hij iets
uit mensenhand aanvaarden?
3 Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

lezing Nieuwe Testament Kolossenzen 3: 1 – 4
Waarin wij horen dat wij gestorven zijn en toch leven
Lied 680: 1, 2
1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
Verkondiging

lezing Oude Testament. Job 19, 23 – 29. Waarin Job gelooft God
te zullen zien ondanks zijn ellendige toestand.
Lied 825; 4, 5
4 Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.
5 Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Zingen lied 665: 1, 2, 3, 4, 5

2 Loof Hem, die van de Geest ontving
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, menslijk vlees en bloed.

als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.
2

3 Hij die, ontheven hemelhoog,
te stralend voor het sterflijk oog,
aan de engelen verschenen is
in ‘t licht van zijn verrijzenis,4 Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.
5 Om Christus'' wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, - de Zoon.
Met hart en handen
Inzameling der gaven:
1. KIA Najaarszending
2. Beheer en Onderhoud

Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen,
die nu stralende verschijnt.

3 Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw
in het bloed van ‘t Lam gewassen
van het vuil van deze eeuw,
in vervolgingen standvastig
wachtende op U, o Heer,
overwonnen zij de satan
en de wereld neemt een keer.
Wegzending en zegen
gem. gezongen amen
uitgangscollecte: diaconie

Gebeden:
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden; Onze
Vader...
Slotlied: lied 726: 1, 3, 5
1 Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,

Na de dienst bent u welkom voor een kopje koffie of thee

