Orde van dienst op zondag 12 mei 2019
4e zondag van Pasen
Wijkgemeente De Verbinding i.o. P.G Spijkenisse

Zingen: 725: 1 en 3
1
Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem ons mensenlied
opdat het zingt alleen voor Hem!
3

Gij heiligen van hier,
zingt met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ‘t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd en leeft voorgoed
haar tegemoet. God zij geloofd.

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Om te beginnen

voorganger: ds. Harry Gijsen
organist:
Peter de Rijke
lector:
Tim Ottink

Zingen Psalm 66 : 1 en 7
1
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
7

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

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

3

Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

5

Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

(iedereen gaat zitten)
Zingen lied 652: 1, 4
1
Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader.
engelen, goden, mens en dier
sterren en stenen, jubilate!
4

Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest
wees God indachtig, jubilate!

Kyriegebed
Afgesloten met 301k
Kyrie eleison. / Kyrie eleison.
Christe eleison. / Christe eleison.
Kyrie eleison. / Kyrie eleison.
Zingen lied 970: 1, 2, 3 en 5
1
Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht
wij zijn één in Christus.
2

Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

Horen

We ontsteken het licht voor de kinderen

Zondagsgebed
Zingen lied 725: 1, 2, 4
1
Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem ons mensenlied
opdat het zingt alleen voor Hem!
2

O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw Koning staan,
uw grote koor in ‘t zoete licht
van zijn gezicht zingt ons nu voor!

4

Ook ik zing voluit mee
de glorie van de Naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind mijn leven lang
vol van gezang om Hem mag zijn!

Lezen: Openbaring 7, 9-17

Zingen: lied 726; 1, 3 en 6
1
Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans
3

6

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
God uit God, eerste - geboren,
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen,
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
Heilige Geest die levend maakt.

6

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging
Zingen lied 729: 1, 2 en 4
1
Zij gaan op naar de stad van de vrede,
in de hemel daar komen zij aan
en verbaasd zullen zij door de poort gaan,
onbekend bestaan, een nieuw leven in,
en zij zingen, zingen, ja, zingen
een nieuw jubelgezang.
2

Zij zien terug op de groenende aarde
en de bloeiende zomers zo vol,
ze vergeten het kwaad en de kilte
van het oud bestaan, van het leven toen,
en zij zingen, zingen, ja zingen
een nieuw jubelgezang.

4

Zij ontmoeten de levende Here,
zien de Eeuwige, eindelijk thuis,
gaan in lichtlichaam op hem gelijken.
Vaste hoop was Hij, nieuwe dag is Hij,
en zij zingen, zingen, ja zingen
een nieuw jubelgezang.

Lezen : Johannes 10: 22 – 30
Zingen lied 653: 1, 6 den 7
1
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Met hart en handen
Inzameling der gaven
1e rondgang: Voedselbank
2e rondgang: Beheer en Onderhoud

Refrein

Here God, wij zijn vervreemden
door te luist''ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem

Wegzending en zegen
Voorbeden, stil gebed, onze Vader...
Gezongen amen
Slotlied lied 802: 1, 4, 5 en 6
1
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.''

Uitgangscollecte: PKN jeugdwerk J O P

U bent welkom voor een kopje koffie of thee in de gemeentezaal.
Refrein:

4

Here God, wij zijn vervreemden
door te luist''ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein
5

Velen, die de moed begaf,
blijven staan, of dwalen af.
Hunk''rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Refrein
6

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
''Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.''

