Protestantse Gemeente te Woensdrecht
Orde van Dienst voor zondag 25 april 2021.
Zondag Jubilate
Aanvang: 09.45 uur
Liturgische kleur: wit
Voorganger ds. Wim Lolkema
Organist: dhr. Rein Ros
Zang: dhr. Kees Daleboudt & mw. Anne-Marie Visser
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
Zang: Psalm 66: 1 en 7
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 Naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.
Groet
v.: de Heer is met u allen
A: ZIJN VREDE IS MET U
Beginwoorden
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Zang via YouTube:
Daar ruist langs de wolken. Opname Nederland Zingt

Kyriëgebed en Gebed om de Heilige Geest
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.
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
Zang: 117-D, twee keer
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
(Looft de Heer, alle volken.)
De DIENST van het WOORD
Moment met / voor de kinderen
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 4: 32 t/m 40
Zang: Lied 823: 1 en 4
Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werklijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw Woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
Tweede Schriftlezing: Johannes 15: 1 t/m 8
Zang: Lied 653: 5 en 7
Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Overdenking
Zang: Lied 656: 1
Ik ben de wijnstok,
mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken,
dus blijf in Mij, Ik blijf in u dan vindt Hij vruchten hier.
Zing voor de Vader, de wijngaardenier,
dus blijf in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
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.
Zang via YouTube:
Opwekking 378: Ik wil jou van harte dienen. Opname Nederland Zingt

De DIENST van het ANTWOORD
dankgebed - voorbeden - stil gebed – oecumenisch Onze Vader
mededelingen
We staan stil bij de collecten:
eerste collecte: Bloemenfonds
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw
Zang: Lied 568A: Ubi Caritas, twee keer
Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

We gaan staan voor ons slotlied.
Zang: Lied 654: 1
Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

HEENZENDING EN ZEGEN
v: …………………….
Zang: GEZONGEN Amen
Orgelspel

