Orgel
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Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 11 augustus 2019

Orgel
Aansteken van de kaarsen

de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken

10.00 uur
Introitus

Psalm 95: 1, 2 en 3

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Die ons geroepen hebt,
dag aan dag ons zoekt,
ons aanziet en wil kennen:
Blijf naar ons vragen!

Schrift & Tafel
“Leer Gij ons zo te tellen, dag voor dag,
dat in ons hart de wijsheid wonen mag.”
Psalm 90:6 (Liedboek)

Als wij niet horen,
vluchten in zwijgen,
– noem onze naam, noem ons uw geliefde:
Blijf naar ons vragen!
Die aan ons vasthoudt,
ons leven ten goede:
Sta ons voor ogen!

Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

Doe ons elkaar zien
zoals Gij ons ziet:
Sta ons voor ogen!

ds. Bert Aalbers, Maarssen
Ingrid Baas; Corinth van Schaik
Allen
Pieter Kaars
Joukje van der Velde

Die ons geroepen hebt,
hoor ons gebed!
Amen
de gemeente gaat zitten
2

Zingen

Lied 213: 1 en 3

De Maaltijd van de Heer

Smeekgebed

Diaconale en pastorale mededelingen

Glorialied

Lied 487: 1 en 2

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Voorbede

na iedere intentie: …... zo bidden wij (367 e)
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Heer, on-ze God,

Dienst van de Schriften

Nodiging

Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing

Psalm 90

Zingen

Psalm 90a

Uitleg en Verkondiging
Zingen

I - MOZES GRIJPT IN

Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.

Collecten

1. Werelddiakonaat (KIA)

'k Heb aan dit volk, dat Mij vergat,
Een langen tijd verdriet gehad,
Ja, veertig jaar hun hoon verdragen,
En zei: "Dit volk dat steeds Mij sart,
Heeft een verdwaasd en dwalend hart;
't Schept in Mijn wegen geen behagen."

Credo

340 b

Tafelgebed

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Hef uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.

Dus heb Ik, door hun tergend kwaad
Op 't hoogst vergramd, dit volk versmaad,
En met een duren eed gezworen,
Dat wegens zijn geschonden trouw
Het nooit Mijn rust genieten zou,
Die voor Mijn volk nog blijft beschoren.

Ja, met recht en met reden, o God,
spreken wij onze lofzang uit,
hier en nu, overal en altijd,
(……)
En wij eren uw Naam met het lied
dat klinkt in hemel en op aarde:

II MOZES GEEFT RAAD

Sanctus en Benedictus 404 a

Orgelspel
Zingen

2. Kerk

Gebed over de gaven

Psalm 95: 6 en 7 [oude berijming]

Uitleg en Verkondiging

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden

Psalm 90: 1, 2, 6 en 8
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en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;

Allen: 1, 4 en 9

(……)

1) O eeuw’ge Schepper van het al
Die dag en nacht in hun getal,
Tijd en getijde in hun kring
Ons geeft in milde wisseling

Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Acclamatie

407 a

2) Hoor de heraut der dageraad,
Die waakt terwijl de nacht
vergaat,
Hen die op reis zijn, begeleidt,
En nacht van nacht met roepen
scheidt.

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.
(……)
Waar wij om bidden met de woorden:
Onze Vader
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods

408 a

Delen van brood en wijn
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap

Danklied

Psalm 68: 7

Gebed na de Maaltijd
na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

3) Hij roept, de drager van het
licht
Verrijst en al het duister zwicht.
Hij roept, de boze geestenschaar,
Die ’s nachts ons kwelt, vlucht uit
elkaar.
4) Dit is uw dag want Gij zijt daar,
Dit is een dag als duizend jaar.
Verdrijf mijn zonde als de dauw
O God wien ik mij toevertrouw!
5) Nu dan het licht verrezen is,
Looft Hem die ’t eeuwig wezen is
En houdt u voor de dag bereid
Dat Hij verschijnt in heerlijkheid
Zending en zegen

Slotlied

Vrouwen: 2, 5 en 7

Lied bij Psalm 90 : 12
Melodie Lied 239
(Collage van Gezang 370, 378 en 380)
Orgelspel
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Mannen: 3, 6 en 8
6) Rondom wie bidden dag aan
dag
Zijn wond’ren, die geen oog ooit
zag,
Een nieuw geloof, een nieuwe
hoop,
Een nieuwe kracht door ’s
Geestes doop.
7) Wie van zich afziet naar God
toe,
Loopt in het licht en wordt niet
moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
Over de dag van vroeg tot laat
8) De kalme gang, de kleine taak,
Zijn ruim genoeg voor Godes zaak
Onszelf verliezen in ’t gebod
Brengt daaglijks nader ons tot
God.
9) Maak in uw liefd’ ons, Heer,
bereid
Voor licht en vreed’ in
eeuwigheid
En dat ons leven iedre dag
Als ons gebed U loven mag.

Mededeling: Zondag 18 augustus om 11.30 uur opening van de
expositie van Ruud Bartlema
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