Orde van dienst zondag 8 september 2019
“De Open Hof” te Oud-Beijerland
In deze dienst neemt Gertjan Robbemond afscheid
als predikant van de Protestantse gemeente De Open Hof.
Hij zal op zondag 15 september 2019 bevestigd worden en intrede doen als
predikant van de Gereformeerde kerk Woerden-Zegveld
Voorgangers: ds. Gertjan Robbemond en ds. Lyonne Verschoor-Schuijer
Muzikale leiding: dhr. Anton van Driel
Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij en een klein combo
met Martijn Robbemond, Tamar Robbemond en Matthijs de Vroed
----------------------------------------------------------------------------------------------------Welkom
De tafelkaarsen worden aangestoken en we zingen: Lied 681 (2x)
681:1
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.
Bemoediging en drempelgebed
O.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gem.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
O.
Laten wij bidden : . . . door Jezus Christus, onze Heer.
Gem.
Amen!
Zingen: (staande) Lied 84a: 1, 3 en 5
84a:1
Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
84a:3

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
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84a:5

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.

Groet

V.
De Heer zij met u
Gem. Ook met u zij de Heer

*gemeente gaat zitten

Aandacht voor de kinderen.
Hierna gaan zij naar de kinderdienst. We zingen dan:
We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Het licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.
Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal.
Gebed om ontferming
Marco Borsato – “Mooi”, gezongen door Tamar
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste Schriftlezing Filippenzen 4: 4 – 7
Zingen
280:1

Lied 280: 1,5 en 6
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

280:5

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

280:6

Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Tweede Schriftlezing Mattheus 14: 22 - 36
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Zingen (staande) Lied 339a
339a:1 U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Verkondiging
Zingen Lopen over het water (Opwekking 789)
U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
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Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
Losmaking ds. Gertjan Robbemond
Lied door de cantorij
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden
D: Laten wij bidden . . . Zo bidden en zingen wij: Lied 368g
368g:1 Adem van God, vernieuw ons bestaan.
Stil Gebed
Onze Vader
Mededelingen
Inzameling van gaven
1e Stichting De Overbrugging,

2e Kerkenwerk

Slotlied (staande) Lied 608
608:1
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
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608:2

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

608:3

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Gezongen zegen
Voorganger:
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Allen: Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Het licht voor ons uit . . .
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