Zondag 20 juni 2021
1e zondag van de zomer
orde van dienst

Gezegend: de zachtmoedigen,
want ze zullen de aarde beërven.
(Mattheus 5, 5)

Orgelspel
't Klokje luidt
Welkom
- wij gaan staan Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet laat gaan wat zijn hand begonnen is
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Aanvangslied ‘Gather us in’

(tekst en muziek: Marty Haugen, vertaling: Andries Govaart)
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2 Wij zijn nog jong, ons leven ligt open;
wij zijn al oud en zien naar je uit.
Ons roept een lied al eeuwen gezongen:
wees als een licht voor de wereld, ons huis.
Breng ons bijeen wie rijk is en ijdel,
breng ons bijeen wie trots is en sterk.
Geef ons de geest en maak ons bescheiden,
zingende gaan wij met jou aan het werk
4 Niet in de nacht van duist’re domeinen,
niet in een hemel lichtjaren weg,
hier in dit huis is nieuw licht gaan schijnen,
hier is het koninkrijk, dit is de dag.
Breng ons bijeen en wil ons beamen,
breng ons bijeen voor altijd, voorgoed,
breng ons bijeen, breng iedereen samen,
liefdesvuur brandt in ons lichaam en bloed.
- wij gaan zitten Gebed van toenadering beëindigd door:
Liefdevolle God, alles in allen:
zie naar ons om!
Jezus Christus, helper van wie kwetsbaar is:
zie naar ons om!
Heilige Geest, adem en levenskracht:
zie naar ons om!
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Woord van bevrijding
Psalm 8a: 1, 2, 5 en 6
Inleiding op de lezingen
Gebed van de zondag
Verhaal voor de kinderen
- kinderen gaan nu naar de kindernevendienst Lezing Eerste Testament: Genesis 13, 2-13
Lied 996: 1 en 2
Lezing Tweede Testament: Lukas 15, 14- 23
Lied 996: 3 en 4
Uitleg en Verkondiging
Muzikaal moment improvisatie over lied 440: 3
De tekenen van Brood en Wijn
Lied: ‘Straks bijeen’
Noorse tekst: Hans-Olav Moerk, Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community
Nederlandse vertaling: Gert Landman
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2 Samen zullen we danken en zingen
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
3 En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
4 En ik hoop dat we zullen ervaren
in geloof, dat de liefde ons leidt:
voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen, nu en altijd.
Mededelingen en collecten
Gebeden en Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid,
Amen
Slotlied 425
Zending en Zegen
Orgelspel
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Aan deze dienst werkten o.a. mee
ds.Teun Kruijswijk Jansen
Peter Eimers, ouderling
Jos Sinninghe, diaken
Jannie Andel, lector
Bert Boer, muziek
Ellen Abbringh en Arie van Dijk, solisten
Piet de Vries en Emma van Wijk, kindernevendienst
Eduard van Loenen en Lydia Steensma, kerk-tv
Rob van Weelden, kosterij
Afbeelding voorzijde: ‘Eerste stappen’ door Vincent van Gogh
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