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Orde van dienst

De wereld die komt….
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Orgelspel Wachet auf (BWV 645) JS Bach | Nimrod - E. Elgar
't Klokje luidt
Welkom
-we gaan staanBemoediging
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 het werk van zijn handen
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
We zingen als aanvangslied Psalm 93
vg.
Geen koning onze god
geen leuzen en geen vaandel
geen bodem en geen bloed
geen god dan Gij alleen
zingen: Lied 93: 1 en 2
vg.
De zee verheft haar stem
de golven staan in horden daarbovenuit de Naam
die storm en vloed weerstaat.
zingen: Lied 93: 3
vg.
Van eeuwigheid uw woord
als een kompas onfeilbaar.
Gij spreekt ons in de tijd
een weg die niet verwaait
2

zingen: Lied 93: 4
-we gaan zittenGebed 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!
Lied O Heer, mijn God (Iona I, 12)

(solisten)

Respons

Vers

3

2

Pijn en lijden, onschuldig bloed
maken 't leven zo bitterzoet;
wanhoop en twijfel, wanhoop en twijfel:
Wie is God? Is Hij goed?
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Rijken komen hier ruim aan bod,
armen hebben alleen hun lot;
bidden en smeken, bidden en smeken:
Zijt Gij daar, levende God?
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Keer u om en heb medelij;
stil de stormen en keer het tij;
helende liefde, helende liefde,
grote God, maak mij vrij.

Woord van bevrijding Romeinen 11, 33-36
Lied: Psalm 103e Refrein - solisten 3x
Inleiding op de lezingen
Met de kinderen
Lied: Het lied van het begin (Alles wordt nieuw I,1)
filmpje muziek en zang

4
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In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
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In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
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In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.
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In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.

6

In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

(kinderen gaan nu naar de kindernevendienst)
Lezing Eerste Testament: Zacharia 8: 1-9
Lied 943: 1 solisten, 2 en 3 allen
Lezing Tweede Testament: Openbaringen 22: 1-5
Lied 943: 4 allen, 5 solisten en 6 allen
Uitleg en Verkondiging
Muzikaal moment
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Lied Psalm 126a
Mededelingen en collectedoelen
Dienst van de gebeden
drie maal afgewisseld met Lied 426 (door solisten)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en 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 hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
Slotlied Lied 175: 1 allen, 2 solisten 3 en 4: allen
Zending en Zegen
Amen
Orgelspel Preludium H-moll (BWV 544) JS Bach
Aan deze dienst werkten o.a. mee
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