Protestantse Gemeente te Woensdrecht

LITURGIE
voor de kerkdienst van Woord en Sacrament
op zondag 26 mei 2019
in de Protestantse Kerk te Ossendrecht
Vijfde zondag na Pasen
Rogate = Bidt

VOOR de DIENST
Orgelspel
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.
De kerkenraadsleden en de doopouders komen binnen.
Woord van welkom
Het aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel
We gaan staan en zijn een moment stil voor God.
De DIENST van het VOORWOORD
We ZINGEN Psalm 139: 1 en 7.
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.
7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
Groet en Beginwoorden
v: De Heer is met u allen;
a: zijn vrede is met u.
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en niet laat varen het werk van Zijn handen.

We ZINGEN: Lied 218: 1,3 en 5.
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
3 Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke bloem in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
5 Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
We gaan zitten
Gebed, door ons allen zingend beantwoord met:

We ZINGEN Psalm 66: 1.
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 d’aarde moet uw Naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
De DIENST van het WOORD
Eerste Schriftlezing: Openbaring 21: 10 – 12

Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 23 – 29
We ZINGEN: Lied 675: 1.
1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Overdenking en korte stilte
We ZINGEN Lied 686: 1 en 3.
Mel. Liedboek voor de Kerken Gezang 416
1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend;
herbouwt wat is vernield,
maakt één wat is verdeeld.
3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

De DIENST van de HEILIGE DOOP
Inleidende woorden door de voorganger
We ZINGEN Lied 347.
Terwijl we dit lied zingen, wordt de dopeling naar binnen gedragen.
1 Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.
2 Niemand, die ons helpen kan,
niemand kan ons kind beschermen.
Wie zijn wij? Neem Gij het dan,
draag het in uw groot erbarmen.
Dat het eens U in dit leven
ja, voorgoed haar hart mag geven!
3 Herder, neem uw schaapje aan,
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.
De eerste doopvraag
De vraag naar de naam van de dopeling
We ZINGEN Lied 354: 1 en 3.

1 Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

3 Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
Doopgedicht en Doopgebed
We ZINGEN Lied 354: 5.

5 Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt!
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
Wij gaan staan en belijden samen ons geloof
met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis
in een eigentijdse versie.
Wij geloven in de Here God, onze Vader,
die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in Bethlehem,
gestorven is aan het kruis,
maar na drie dagen is opgestaan uit de dood.
Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel
is gegaan en dat Hij terug komt op deze aarde
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest die gekomen is
op het Pinksterfeest en wil wonen in onze harten.
Wij geloven één christelijke kerk,
waarin we allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn.
Wij krijgen straks een nieuw lichaam
en mogen altijd bij Jezus zijn! AMEN.

Bediening van de Doop (met dooptekst) aan
O L I V I A H E N D R I K A M A R I A O O S T D IJ K,
geboren op vrijdag 22 maart 2019.
dochter van André & Judith Oostdijk - Wagenaar,
Oude Dijk 15, Ossendrecht.
We ZINGEN Psalm 134: 3 (Oude Berijming)
3 Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn Naam ter eer:
looft, looft dan aller heren Heer!
De tweede doopvraag (doopgelofte)
aan Judith en André.
Overhandiging van de doopkaars en de doopkaart
We gaan staan
Doopvraag aan de gemeenteleden
v.: Gemeente, willen wij samen, als Gemeente van Christus,
Olivia Oostdijk opnemen in ons midden
en haar naar ons vermogen bewaren
bij de hartsgeheimen van de Gemeente,
opdat zij haar Doop zal leren te verstaan?
Wat is daarop uw antwoord?
ALLEN: JA !
We ZINGEN: Lied 416: 1, 2 en 3
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.
We gaan zitten
De DIENST van het ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden en oecumenisch Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
AMEN.
Mededelingen
Collecten en orgelspel

Wij gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 675: 2.
2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten
dat wij Gods kindren zijn. Halleluja!
Wegzending en Zegen,
beantwoord met het gezongen Amen en het zingen van Lied 416: 4

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.
Orgelspel
U kunt de doopouders bij de uitgang van de kerk gelukwensen.
Ook nodigen wij u hartelijk uit om iets te drinken.

Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door:
dhr. C. Colpaart, ouderling
ds. W. Lolkema, voorganger
dhr. R. Ros, organist
mw. H. Tamboer, diaken
De kerkenraad wenst u een fijne zondag toe.

