Zondag 4 juli 2021
3e zondag van de zomer
orde van dienst

Thema: Gezegend: wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want zij zullen verzadigd worden.
(Mattheus 5: 6)
Een zomerdienst over de zaligsprekingen geïnspireerd
vanuit de Anglicaanse traditie

Orgelspel (Howells, Master Tallis's Testament)
't Klokje luidt
-we gaan staanLied: Is niet muziek door U aan ons gegeven solist 1 en 2
allen 3 en 4
(uit: 'Het liefste lied van overzee' nr.35 - Sytze de Vries/John Rutter -mel.
Eternal God)
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Is niet muziek door U aan ons gegeven,
hemels geschenk voor wie U, God, is toegedaan.
Ze geeft geluk een kleur en troost mij in mijn tranen,
een vriend als ik mijn weg alleen moet gaan.
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Wij danken U voor al die mooie klanken,
voor harmonieën die mij raken in het hart,
een wijs op wieken als een vogel in de morgen,
als stem en instrument mijn nacht ontwart.
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Straks komt de dag dat ik uw feest mag ingaan,
- geen wanklank meer, voorbij de aardse plicht –
geluid en stilte tot één groot akkoord versmelten,
en uw muziek mij opneemt in uw licht.
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Votum
In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen
Groet
Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader,
en van Jezus Christus, onze Heer.
Amen
-we gaan zittenWelkom
Bemoediging en gebed van toenadering
Onze hulp in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hoor ons aan, eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepte peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
Gij Heer, vergeef ons!
Doe ons weer herleven en maak ons weer nieuw.
Geef ons uw genade!
Breng ons in het reine met u en met elkaar.
Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht.
Amen
Gloria Missa de sancta Maria (Healey Willen)
Gebed van de zondag
Kindermoment
(de kinderen gaan nu naar de kindernevendienst)
Lezing Eerste Testament: Leviticus 23: 22; Amos 8: 11
Lied: Psalmchant Psalm 119 vs. 17-21
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(G.Healthcote)

Evangelielezingen: Mattheus: 6 Gezegend: wie hongeren en dorsten
naar gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden, en
Mattheus 25: 34b-40
Lofprijzing

O Praise ye the Lord, Lied 150a
Allen 1 en 4 - solo 2 en 3

Uitleg en verkondiging
Lied: The Lord is my Sheperd
Solo 1, 2, 3 en 5
The Lord’s my shepherd; I’ll not want.
He makes me down to lie in pastures green;
He leadeth me the quiet waters by.
He leadeth me, he leadeth me, the quiet waters by.
My soul he doth restore again,
and me to walk doth make
Within the paths of righteousnesss,
E’en for his own names’sake;
Within the paths of righteousness,
E’en for his own name’s sake.
Yea, though I walk in death’s dark vale,
Yet will I fear no ill.
For thou art with me, and thy rod
And staff me comfort still;
For thou art with me, and thy rod
And staff me comfort still;
Goodness and mercy all my life
Shall surely follow me,
And in God’s house forevermore
My dwelling-place shall be.
And in God’s house forevermore
My dwelling-place shall be.
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Geloofsbelijdenis van Nicea
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel
en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één
van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden. Ter
wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de
hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria
en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder
Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij
opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de
hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid
weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal
geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader
en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden
en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de
komende eeuw.
Amen.
Mededelingen en collecten
Voorbeden – met intenties:
vg. Zo bidden wij U
Heer onze God, hoor ons gebed
Stil gebed
Onze Vader
Anthem: Ave Verum Op 65, no 2 ( M. C. de Jong)
Zending en Zegen Irish Blessing
Slotlied: Lied 725: 1, 3 en 4: allen, 2:solo
Organ Voluntary: Wachet auf, fuga (MaxReger)
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Aan deze dienst werkten o.a. mee
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Sonja Bloemers, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Bea van Rijn, lector
Arjan Veen, muziek
Paulien van der Werff, solist
Piet de Vries en Emma van Wijk, kindernevendienst
Eduard van Loenen en Lydia Steensma, regie kerkTV
Fred Ekhart, kosterij
Afbeelding: Vincent van Gogh, Soepuitdeling in de gaarkeuken (1883)

6

