Orde van dienst op zondag 16 februari in De Kern

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

voorganger:
Organist:
Lector:

Om te beginnen

dhr. Jan Sinia
Adrie van der Padt
Carina van den Heerik

Vooraf
Zingen lied 216: 1, 2, 3
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Beginlied psalm 103: 1 en 3 (staande gezongen)
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn Zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:

Zegenwens 1 keer
Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe

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

Gemeente gaat zitten
Zingen lied 103: 9
9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
Kyriegebed afgesloten met het zingen van

lied 463: 1, 6 en 8
1. Licht in onze ogen,
redder uit de nacht
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?
6. Kyrie eleison,
dat Gij U erbarmt,
onze kille koude
met Uw licht verwarmt!
8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
Zingen loflied 868 1 en 2
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2 Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Horen
We ontsteken het licht voor de kinderen
die er niet zijn.

Gebed om de Heilige Geest zingend
lied 317 vers 1 en 2
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maar de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Lezing uit het Oude Testament: Jeremia 17: 5 t/m 10
zegt de HEER:
Vervloekt wie op een mens vertrouwt,
wie zijn kracht ontleent aan stervelingen,
wie zich afkeert van de HEER.
6Hij is als een struik in een dorre vlakte,
hij merkt de komst van de regen niet op.
Hij staat in een steenwoestijn,
in een verzilt en verlaten land.
7Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
8Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.
9Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
10Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,
5Dit

die nieren toetst,
die ieder naar zijn levenswandel beloont,
aan ieder geeft wat hij verdient.
Zingen psalm 139: 1
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.
Lezing uit het Nieuwe testament Lucas 6: 27-387
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed
voor wie jullie haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie
slecht behandelen. 29Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan
ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed
afneemt, ook je onderkleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je
vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31Behandel
anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32Is het een verdienste
als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben
degenen lief die hen liefhebben. 33En is het een verdienste als je
weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de
zondaars handelen zo. 34En is het een verdienste als je geld leent aan
degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen
geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35Nee, heb
je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug
te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie
kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie
ondankbaar en kwaadwillig is.
36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37Oordeel niet, dan
zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet
veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38Geef,
dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed
geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat
die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’

De lezingen worden besloten met: Lied 339a:
1. U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen
Overdenking
Zingen lied 837: 1, 2 en 4
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door u
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.
4. Koning, uw rijk is zo nabij u
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
Met hart en handen

Collecte 1 : Plaatselijk ouderenwerk
2 : Beheer en Onderhoud
Gebeden:
Dankgebed en voorbeden, telkens afgesloten met:
Lied 367e
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied NLB 425 Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal
Wegzending en zegen

Zingen van de Vredewens (2 x)
Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe

Uitgangscollecte KIA Noodhulp

U bent welkom voor een kopje of thee in de gemeentezaal

