Orde van dienst voor zondag 5 juli 2020
Protestantse Wijkgemeente Schenkel

Thema: Ga met ons mee!

Voorganger: ds. Nellie van Voornveld
Organist: Netty Dijkstra
Er wordt gezongen door een klein zanggroepje.
-Orgelspel
Welkom en mededelingen door Cees Ramp, ouderling van dienst
Stil gebed
Lied : LB 80 : 1,6 & 7
Vers 1: voorgelezen
Herder van Israël, hoor ons,
U die ons leidt als een herder zijn schapen,
U die verschijnt tussen engelen,
schitterend licht laat U zien aan de mensen,
kom in beweging, dan zijn we gered!

Hemelse God, Licht, kom tevoorschijn,
verander ons leven, dan zijn we gered!

Vers 6 en 7 gezongen:
Zie van uw hoge hemel neder
dat onze aanblik u vertedert,
geef op uw eigen planting acht,
de zoon die Gij hebt grootgebracht,
brand hem niet weg in uw gericht,
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as tot as voor uw aangezicht.

Dan zullen wij niet van U wijken
uw Naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Bemoediging en groet
Introductie op thema van de dienst: Ga met ons mee!
kort videofragment: https://nos.nl/video/2336095-premier-rutte-over-vakantie-ga-wijs-opreis.html

Lied: LB 280: 4,5,7

Zal dit een huis, een plaats zijn waar..

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij uw vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam die met ons gaat;
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
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Gebed

gemeente antwoordt met ‘Heer, ontferm U!’

Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst onder orgelspel
Schriftlezing(en) :
Exodus 33: 12-23
Johannes 1: 17 en 18
Orgelspel: bij LB 512

O Jezus, hoe vertrouwd en goed..

uitlopend op zingen, door zanggroepje: LB 512: 1, 2, 5
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.
Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
Verkondiging
Luisterlied; ‘Vreugde van mijn hart’
VREUGDE VAN MIJN HART
Ziet U mijn rusteloze hart
dat naar U vraagt, op antwoord wacht?
Luister o Heer, waar moet ik heen?
Ik heb U nodig, U alleen.
Geef mij het levend water, Heer.
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houdt mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart.
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Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.
Vrede vervult mijn hart.
Liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.
U, de vreugde van mijn hart.
Water dat opwelt uit een bron;
de plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft:
het nieuwe leven door de Geest.
tekst: Hans Maat; muziek: Kinga Bán, Adrian Roest © 2016 Stichting Sela Music
Tien woorden als geloofsbelijdenis
V: Wij geloven met hart en ziel
Allen: Dat de HEER onze God is, de enige.
Hij heeft ons bevrijd,
wij dienen niets of niemand anders.

V: Wij geloven
Allen: Dat we naar Gods beeld zijn gemaakt
en dat wij in Gods Naam zullen leven.

V: Wij geloven
Allen: dat er een dag is om te rusten
dat alle mensen die ons voorgaan naar het land van de belofte
onze eerbied waardig zijn.

V: Wij geloven
Allen: dat alleen liefde de dood overwint
dat wij elkaar trouw mogen zijn,
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zo trouw als God is aan ons.

V: Wij geloven
Allen: dat God wil, dat wij eerlijk spreken over onze naaste
en zorgvuldig omgaan met wat van hem of haar is.

V: Dat geloven en belijden wij
voor God en voor elkaar.
Allen: Amen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onder voorspel komen kinderen terug

Lied: LB 416: 1,2,4

Ga met God

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.

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.

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.
Zegen
Inzameling van de gaven bij de uitgang
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Orgelspel
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