Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland
Orde van dienst zondag 7 oktober 2018
ISRAELZONDAG

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer
Muziek: Leo Lommers, piano en Hans Niese, klarinet
===========================================================
NADEREN
Muziek voor de dienst:
Rondo Lefevre en Prelude Pastorale, H. Ferguson (1908-1999)
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen wij:
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God,
van hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
keert zich stil tot hem.
Bemoediging en toenaderingsgebed (naar Psalm 119)
O. Onze hulp is de naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O. Onderricht mij in uw woorden,
schenk mij leven op uw wegen.
A. LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.
O. Dat uw goedheid mij mag vinden,
dat uw heil mijn toekomst wordt
en uw Woord mijn weerwoord is
waar het leven wordt weersproken.
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LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.
Blijf gedenken wie wij zijn.
Gij, mijn hoop, waar nog de nacht duurt.
Gij, mijn troost, waar ik verdwaald ben.
Met uw Woord schenkt Gij het leven.
LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.

Aanvangslied: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam, Lied 8a
8a:1
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
(we gaan staan)
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.
8a:2
Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.
8a:3
Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.
8a:4
Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna god’lijk groot.
8a:5
Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.
8a:6
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aard’ is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.
Groet
Vg. De Heer zij met u!
Gem.
OOK MET U ZIJ DE HEER.
HOREN
Tien Woorden
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(we gaan zitten)

Zingen: Uw Woord is een lamp, Hemelhoog 494
HH494
Uw Woord is een lamp voor mijn voet,
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet,
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp
Uw woord is een licht
Uw Woord is een lamp voor mijn voet,
en een licht op mijn pad.
Voor grote en kleine mensen
Lied met de kinderen: Hiney matov oema nayim, Hemelhoog 45
HH45
Hiney matov oema nayim.
Shevet achim gam yachad.
Hiney matov oema nayim.
Shevet achim gam yachad.
Hiney matov shevet achim yachad.
Hiney matov shevet achim yachad.
Uit de Bijbel: Genesis 1: 26-31, Gen. 2: 21-25
Zingen: God die in het begin, Lied 788: 1 en 2
788:1
God die in het begin
uit aarde, naar zijn beeld,
de mensen voor elkaars
geluk geschapen heeft,
Hij doet u samen zijn,
Hij maakt u man en vrouw,
elkanders brood en wijn,
elkanders woord van trouw.
788:2
Zoals van meet af aan
een mens geen antwoord vindt,
als hij niet door een mens
ten diepste wordt bemind,
zo zult gij nu voortaan
in liefde en in leed
elkanders antwoord zijn,
één lichaam en één geest.
Uit de Bijbel: Marcus 10: 1-9
Muziek: Pavane, A. Waignein (1914-2015)
Overweging
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Muziek: Aria, A. Waignein
Zingen: Mensen, wij zijn geroepen om te leven, Lied 827
827:1
Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Hoog is de hemel boven ons verstand
en onder onze voeten hier beneden
de goede grond, het groene moederland.
827:2
God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
827:3
Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
827:4
Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!
DELEN
Voorbeden en Onze Vader
Zo bidden wij: Lied 367e
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Mededelingen
Inzameling van de gaven
1e Kerk en Israël
2e Kerkenwerk
Tijdens de collecte luisteren we naar klezmermuziek.
Slotlied (staande): Kom, laat ons opgaan naar de berg, Lied 1016
1016:1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.
1016:2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
Refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jerualem.
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1016:3

Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
Refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.
1016:4 Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.
Wegzending en zegen
Het licht voor ons uit
Muziek: Rondo, A. Waignein
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