Orde van dienst voor de viering op zondag 7 april 2019
in “De Kern”, onderdeel van de P.K.N. wijkgemeente
“De Verbinding” van de P.K.N. Spijkenisse.

5e zondag in de veertigdagentijd
Voorganger: ds. Anne-Marie van der Wilt
Organist:
Adrie van de Padt

Lied 963;1, 2, 3.

2. Alleen de liefde kent de weg
en kleurt de toekomst licht.
Zij tekent jou ten voeten uit,
in vrede jouw gezicht.
Nu zij jou roept, draagt ze jou
daarheen waar het begon
haar armen veilig om jou heen
voorbij de horizon.

3. Gij die hem/haar toch van harte kent
en zoveel om hem/haar geeft,
Gij die hem/haar eigenhandig met
een kleed van licht omgeeft,
wij bidden U: neem hem/haar op,
voltooi wie hij/zij mag zijn.
Voorgoed geborgen, thuis bij U,
waar licht en liefde zijn
Lied 362:1, 2, 3.
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gààt,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ''Ik zal jou niet begeven''.
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

beginlied 280:1, 4, 5 (staande):
1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?
5. Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
* 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

(de gemeente gaat zitten)
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken
* stilte
* begroeting door de kerkenraad en afkondigingen
DE VOORBEREIDING

lied vervolg 280: 6, 7
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.
7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

inleiding op de dienst met kunstwerk op de beamer

HET WOORD

openingsgebed /Kyrie gebed

zondagsgebed

Uitleg liturgisch bloemstuk

* kinderen in het midden

projectlied

zingen: SAMEN IN HET LICHT
(indien er geen kinderen zijn, wordt het lied niet gezongen, de lantaarn
wordt dan door de ouderling van dienst aangestoken en op het
liturgisch centrum geplaatst)
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
1e lezing Exodus 20 uit Woord voor Woord van Karel Eyckman
lied: 326;1, 2, 3

2. Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

3. Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!
2e lezing Mt 25: 31-40 door lector
3e lezing MT 7:12 door lector
lied:326: 4, 5, 6
4. Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!
5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.
6. O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!
overdenking
lied: 538:1, 2, 4
1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ‘t ons heeft voorgedaan.

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
de jongeren komen terug uit hun nevendienst
GEBEDEN EN GAVEN
dankgebed en voorbeden
bij de voorbeden zingen we:
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
stil gebed
Onze Vader
collecten

1. Diaconie
2. Beheer en Onderhoud

slotlied: 416; 1, 2, 3, 4
1, Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
zending en zegen
Collecte bij de uitgang: KIA 40-dagentijd /Zending

U bent welkom in de gemeentezaal voor een kopje koffie, thee, of een
glas limonade

