Liturgie Schenkelkerk 3 mei 2020 - 4e zondag van Pasen, Zondag
Jubilate
Voorganger: ds. Aleida de Hoog, Zeist; organist: Netty Dijkstra
De muzikale inbreng komt via geluidsopnamen van internet; er is geen ‘live’ samenzang en
muzikale begeleiding.
Inleidend orgelspel: Psalm 84
Welkom
Stil gebed
Lied: Psalm 66: 1 en 7
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.
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
Gebed
Schriftlezing: Exodus: 16: 1-18
Lied: 653: 1, 2 en 7
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!
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

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.

Schriftlezing: Johannes 8: 30-36

Lied: Psalm 124: 1 en 4
Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aarde en hemel heeft gemaakt.
Verkondiging
Lied 840 ‘Jesus bleibet meine Freude’
Jesus bleibet meine Freude,
Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
Er ist meines Lebens Kraft,
Meiner Augen Lust und Sonne,
Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum lass ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.

Afkondiging van overlijden
Gebeden
Aankondiging van de collectedoelen (1. Rampenfonds, 2. Kerk en 3. Onderhoud orgel).
Uw bijdrage is welkom op NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v. Protestantse gemeente Capelle
wijk Schenkel met vermelding: ‘collecte’ en de datum. De kerkrentmeesters zullen de
opbrengst over de doelen verdelen. Hartelijk dank!

Lied 865: 1, 2 en 3
1.

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, zijn lof vermeer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

2.

In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal met groot geschal:
'Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!'

3.

De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Zegen
Hierna zingen wij het Wilhelmus (lied 708), couplet 1 en 6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
Orgelspel: Kroon Hem met gouden kroon

