Orde van Dienst - PKN Woensdrecht, 13 september 2020.
Voorganger: dhr. C. Daleboudt, Ossendrecht
Organist: mw. Gertje van Elsäcker.
Aanvang 9:45 uur
14e zondag na Trinitatis.
VOOR DE DIENST
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)
welkom
aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel

– de gemeente gaat staan –
Aanvangspsalm:
Psalm 84 vers 1 en 5 (zangers unisono)

1.

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.

5.

O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Eén dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever nederig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men de Here God veracht.

Groet:
v. de Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U
Bemoediging:
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Drempelgebed
Inleiding n.a.v. Psalm 84 vers 10, 11a (2.3.5.12):
God, ons schild, zie naar ons om,
Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven

Dan duizend dagen daarbuiten…
Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven ven de Heer;
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.
Gelukkig wie wonen in uw huis; gedurig mogen zij u loven.
Want God, de Heer, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de heer,
Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.
Psalm 84 vers 6 (zangers unisono)

6.

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Kyrië:
v:
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en zijn naam
prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Smeekgebed
v:
…………… zo bidden wij de Heer
g:
Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
Glorialied: Lied 870 (YouTube)

1. Heilige God, geprezen zij,
Uw komst door alles heen,
Uw woord van alle eeuwigheid,
dat tussen ons verscheen.
4. Uw liefde, God, zo wijs en goed,
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.
5. Ja, meer dan ziel en leven zijn,
gegund aan bloed en vlees,
God zelf zal in ons wezen zijn,
de ademende Geest.
6. Want wie voor ons gestreden heeft,
alleen, man tegen man,
als God én mens geleden heeft,
wat niemand lijden kan.

7. die leidt ons door de doodsjordaan
en houdt ons bij de hand,
die heeft voor ons de weg gebaand,
naar het beloofde land.
8. Geprezen, God, Uw wijs beleid,
de omweg van Uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.
Gebed voor de zondag
(onder orgelspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Torahlezing: Exodus 32 vers 7 - 14 (Naardense Bijbel)
Lied 944 (zangers)

1. Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand...
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen,
die ons zijn aangezegd.
2. De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort,
want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn!
3. Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt,
bewaar het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed.
4. O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land.
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven,
o God van Israël!

Evangelielezing: Mattheüs 18 vers 21 - 35 (NBV)

Psalm 130-c (YouTube)

1. Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch
2. Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag
3. Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht
4. Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij

Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel, gevolgd door
Lied 966

(zangers unisono: 1 SB, 2 B. 3 S, 4 SB)

1. Het heil des hemels werd ons deel
alleen door Gods genade.
Wij werkten en wij wonnen veel
maar alle winst bleek schade.
’t Geloof ziet Jezus Christus aan:
wat Hij deed is genoeg gedaan
voor al wie leeft op aarde.
2. Geen mens kon ooit de Heren wet,
der mensen maat vervullen;
toen heeft de Zoon zich ingezet
om God en onzentwille
en kwam tot ons, een mens als wij,
maar zonder zonde, waarlijk vrij, de mens van den beginne.

3. Om Hem rechtvaardigt nu de Heer
het leven van ons allen.
God is op ons niet toornig meer,
maar ziet met welgevallen
een volk, gedoopt in Christus’ doop,
verenigd in geloof en hoop
en liefde tot elkander.
4. Want wie hier leeft op zijn gezag,
die is voor God rechtvaardig,
hij vindt zijn handen elke dag
tot goede werken vaardig;
als nieuw wordt rond hem het bestaan
en in hem vangt het voorjaar aan
van ’s Heren nieuwe aarde.

Belijdenis (de gemeente gaat staan)
v:
Belijden wij, samen met allen die de Heer de eeuwen door heeft geroepen, de enigheid
van de Here God:
Hoor Israël
g:
De Heer is onze God; de Heer is de Ene
v:
Je zult de Heer je God liefhebben
met heel je hart
en met heel je ziel en met al je kracht;
en je zult je naaste liefhebben als jezelf.
g:
AMEN
Lied 976

(zangers: 1 en 2 SB unisono, 3 SB 2stemmig)

1. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.
2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?
3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.

(de gemeente gaat zitten)
Mededelingen, gevolgd door
Lied: Ubi Caritas (YouTube)

Gebeden

Slotlied: Lied 754 vers 1 en 3 (YouTube)
Lied 754 (YouTube)

1. Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met Uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit den hoge neer
met Uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Zegenbede

uitleidend orgelspel

