ORDE VAN DIENST
zondag 2 mei 2021
Voorganger: ds. I. Koeman, Borgerhout
Organist: dhr. P. de Kam
Zangers: leden van de cantorij
Aanvang 9.45
VOOR DE DIENST
welkom
Aansteken van de kaarsen (door de ouderling)
Het openleggen van de bijbel (door de voorganger)
DIENST VAN HET VOORWOORD
groet en beginwoorden
v:
g:
v:
g:
v:l
g:

de Heer is met u allen
ZIJN VREDE IS MET U
onze hulp is de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Aanvangspsalm: psalm 116 : (door de zangers)
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2.

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

3.

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

4.

O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Inleiding op de dienst
Smeekgebed
v:
laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
….zo bidden wij:
g:
Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!

Glorialied: 600 (door de zangers)
1. Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
2. Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
4. Licht, verschenen uit de hoge,
licht, gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
5. Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

DIENST VAN HET WOORD
gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Psalm 116 : 10 – 19
Lied: Halleluja, Taize
Schriftlezing: Johannes 21 : 1 – 14
Verkondiging
Lied 1000, Elske DeWall
Belijdenis
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

Lied: Ubi Caritas in het trappenhuis
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
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

Mededelingen
Collectedoelen
eerste collecte: Diaconie
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw
Slotlied: 655 : 1, 4 en 5. (door de zangers)
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
Met water uit de harde steen,
Het is vol wonderen om u heen.
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
HEENZENDING EN ZEGEN
v: ….
a: zeggen: AMEN
Wilhelmus van Nassouwe
Orgelspel

