Orde van dienst zondag 18 april 2021
De Open Hof ~ Oud-Beijerland
3e zondag van Pasen: Misericordia Domini
‘Overal op aarde zie je zijn goedheid.’ Psalm 33: 5
Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer
Muziek: Anton van Driel
-------------------------------------------------------------------------------------VOORBEREIDEN
Orgelspel
Welkom
De tafelkaarsen worden aangestoken; ondertussen klinkt:
De trouw en goedheid van de Heer, NL 207: 1 en 2
1
De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.
2

O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

Bemoediging en toenadering
O.
Onze hulp is de Naam van de Heer
A.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
O.
Wij verwachten vol verlangen de Heer,
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Schenk ons uw trouw, Heer.
Op U is al onze hoop gevestigd. (Ps 33: 20-22)
A.
Amen.
Lied: Zing al wie leeft van Gods genade, NL 33: 2 en 8
2
Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem’len hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en
krachten
nu en voor altijd.

Groet
V.
A.

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

Kyrie
Kom met het licht van uw vertrouwen,
kom met het licht van uw hoop.
Kom met het licht van uw liefde.
Ontferm U. Heer, ontferm U over ons.
Gloria: Dit is de dag, NL 632: 1 en 3
1
Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
3

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

DIENST VAN HET WOORD
Voor grote en kleine mensen
Tienertalk: RAK
https://www.youtube.com/watch?v=d0QXif2Ojeo
Uit de Bijbel: Psalm 33 (filmpje. volgt)
Lied: De aarde is vervuld, NL 650
1
De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
2

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5

De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6

Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Overweging ‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen’
Luisteren: Door alle tijden heen, Kinga Ban
https://www.youtube.com/watch?v=QNPq6I6ycFo
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden met gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen en collecten
1e: Stichting Jaffa Project en Open House Ramle
2e: Kerkenwerk
Slotlied: Ik zeg het allen dat Hij leeft, NL 642: 1, 2, 7 en 8
1
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
2

Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

7

Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Zegenbede
Het licht voor ons uit ……
Orgelspel

