Orde van Dienst - PKN Woensdrecht, 26 juli 2020.
Voorganger: ds. I. Koeman
Organist: dhr. Karel Smagge
Aanvang: 09.45 uur
VOOR de DIENST
orgelspel
we bereiden ons in stilte voor op de dienst
woord van welkom
aansteken van de kaarsen (door de ouderling)
openleggen van de bijbel (door de voorganger)
DIENST van het VOORWOORD
Lied psalm 1 door de voorzangers
groet en beginwoorden
inleiding op de dienst
Lied psalm 84 Youtube
smeekgebed
v: …………… zo bidden wij
(één of meerdere keren)
a: zeggen: Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
Woord ten leven Tien woorden om van te leven (Jan de Roeck)
Ik was er toen alles met je begon.
Ik gaf je de adem en alle levenskansen.
Ik heb je tot vrijheid geroepen.
Ik ben niet te vatten in een beeld of welke voorstelling ook.
Maak van niets of niemand een afgod.
Ik ben er niet om je eigen woorden of daden te rechtvaardigen.
Misbruik mijn Naam niet om onrecht toe te dekken.
Maak tijd om te vieren.
Word geen slaaf van je werk.
Je hebt een dag rust nodig om dankbaar te genieten
van al wat goed is.
ontken je eigen verleden niet.
Neem het beste van je ouders mee
en wees goed voor hen.
Schakel de anderen niet uit om alleen voor jezelf te leven.

Als je raakt aan een ander, dood je ook het leven in jezelf.
Verbreek de band met je medemensen niet,
Maar groei in trouw en wederzijds begrijpen.
Eigen je niet toe waar een ander recht op heeft:
dat is diefstal.
Je zult de waarheid niet verdraaien om eigen voordeel te doen.
En oefen met leugens geen macht over anderen uit.
Als je je zinnen zet op wat een ander dierbaar is,
dan is de roof al aan de gang.
En vergeet het nooit:
“Ik ben er altijd, zelfs in de kreet van de onderdrukte”.
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, halleluja, halleluja – (3x) door de voorzangers

DIENST van het WOORD
gebed bij de opening van de Schriften
inleiding op de schriftlezing
schriftlezing Psalm 1 door de lector in de vertaling van Ida Gerhardt en Maria van der Zeyde
Gelukkig de mens die niet treedt
in het overleg van de bozen,
op de weg van de schenders geen voet zet,
niet zit in de kring van de spotters;
die veeleer in de wet van de Heer zich vermeit,
zijn wet overpeinst dag en nacht.
Als een boom is zhij, wortelend waar water stroomt,
die vrucht draagt in het seizoen;

zijn gebladerte zal niet verdorren.
Tot ontplooiing komt al wat zhij doet.
Hoè anders de bozen! Zij zijn
als het kaf: de wind blaast het weg.
Zie, geen boze bestaat het gericht,
geen schender de raad der rechtvaardigen.
Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen,
doch het pad van de bozen breekt af.
Lied acclamatie 339d – orgel speelt – gemeente zegt het zachtjes
Alleluja, alleluja.
Uw woord, vaste grond voor de voeten;
Een vergezicht een weg te gaan.
Alleluja.
uitleg en verkondiging
orgelspel
we gaan staan
geloofsbelijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van
Messias Jezus de enigheid van de Here God
Hoor Israël.
g: DE HEER IS ONZE GOD.
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf.
g: AMEN
we gaan zitten
Lied https://www.facebook.com/100015377142853/posts/871557030033527/
(Ubi caritas in het trappenhuis)
DIENST van het ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
(Het Onze Vader wordt in stilte meegebeden door de gemeente)
g: 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
om mee te nemen Psalm 1 vertolking Huub Oosterhuis
Goed is
dat je niet doet wat slecht is
niet achter oplichters aan loopt
niet met Ploert en Schender heult
niet je schouders ophaalt
‘ploert en schender,
ach zo is de wereld’.
Goed is dat je goede woorden
overweegt en wil:
heb je naaste lief die is als jij
de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand,
die woorden
zeg ze voor je uit
gezegend ben je
een boom aan stromen levend water
vruchten zul je dragen
blad dat niet vergeelt
het zal je goed gaan.
Oplichter
ongezegend zal je zijn;
Een storm steekt op
je waait de leegte in.
mededelingen
collectedoelen
eerste collecte: Diaconie
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
slotlied: Lied 1000 door de voorzangers
1
Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.

Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.
refrein:
Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?
refrein:
2
Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
refrein:
3
Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.
refrein:
4
Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.
refrein:
5
Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.
refrein:
zegen
v:
a: zeggen: AMEN
collecten bij de uitgang
orgelspel

