Protestantse Gemeente te Woensdrecht
Orde van Dienst voor zondag 24 januari 2021.
Aanvang: 09.45 uur
Liturgische kleur: GROEN
Voorganger ds. Wim Lolkema
Organist: dhr. Piet den Ouden
VOOR de DIENST
Orgelspel
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel
– We gaan staan –
De DIENST van het VOORWOORD
Aanvangslied: Psalm 84.
De voorganger leest vers 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.
Orgelspel en meelezen: vers 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.
Groet
v.: de Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U
Beginwoorden
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

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam: YouTube.
1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
2.

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3.

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

4.

Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

Kyrië
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.
…. gebed….
v. Zo bidden wij tot U:
gesproken:
A: Ontferm U Heer, naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!
Korte tekst
Lied 146-C
De voorganger leest de verzen 1 en 3
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Orgelspel en meelezen: vers 7
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu Amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
De DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften: hardop gebeden Lied 695: 1,2 en 5
1.

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

5.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Moment met / voor de kinderen
Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 3: 1 t/m 10
Lied 317
De voorganger leest de verzen 1 en 2
Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen, met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven, maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Orgelspel en meelezen: vers 3
Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilige stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 14 t/m 20
Orgelspel en meelezen: Lied 339-A
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
Overdenking
Lied 170
De voorganger leest vers 1.
Samuël, Samuël, lig je te dromen,
moe van het werk in het huis van de Heer.
Zijn er weer zoveel pelgrims gekomen,
was er nog zoveel te doen deze keer?
Slaap dan gerust, want het werk is gedaan,
de zon is gedoofd en de sterren zijn aan.
Orgelspel en meelezen: verzen 2 en 3
Samuël, Samuël, lig je te slapen
na het geveeg en geboen van vandaag.
Sloot je de deuren wel, heb je de schapen
netjes bijeen gebracht binnen de haag?
Nu is het stil in het land, overal,
zo stil voor Gods stem, die je straks roepen zal.
Samuël, Samuël, droom in de tempel,
droom, kleine man, want de lampen zijn uit;
droom na het werk en het spel op Gods drempel,
stil ligt de aarde, en zonder geluid.
Maar als je slaap door Gods stem wordt verstoord
dan zeg je: Heer, spreek, uw knecht Samuël hoort.
Geloofsbelijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God.
Hoor Israël
ALLEN: 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 uw naaste als uzelf.
ALLEN: AMEN.
Lied 531: YouTube.
1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2.

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze',
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3.

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

De DIENST van het ANTWOORD
Bericht van overlijden:
mw. Adri van Stel - Adriaanse, Hoogerheide,
overleden op 19 januari 2021 in de leeftijd van 84 jaar
Moment van stilte
Orgelspel: Lied 23-B: 1
1. De Heer is mijn herder!
‘k Heb al wat mij lust.
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

dankgebed - voorbeden - stil gebed – oecumenisch Onze Vader
mededelingen
We staan stil bij de collecten:
eerste collecte: ZWO / Missionair werk (Kerk in Actie)
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw
– we gaan staan –
Lied 487
De voorganger leest vers 1.
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Orgelspel en meelezen: vers 3
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
HEENZENDING EN ZEGEN
v: …………………….
gesproken Amen
Orgelspel

