Orde van dienst zondag 21 februari 2021
De Open Hof ~ Oud-Beijerland
Eerste zondag van de 40-dagentijd: Invocabit
‘Roep je mij aan’ Psalm 91: 15
Voorganger: ds. Lyonne Verschoor
muziek: dhr. Leo Lommers
----------------------------------------------------------------VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door Nico, ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken; ondertussen klinkt:
'Waar twee of drie mijn woorden horen,
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn.
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
vertrouw op mij, ik zal er zijn.'
Bemoediging
O.
Onze hulp is de Naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft.
O.
Wie mij liefheeft zal ik bevrijden,
wie mijn naam kent bied ik bescherming,
voor wie mij roept ben ik het antwoord.
Ik ben zijn redding in lengte van dagen.
(Psalm 91, Sytze de Vries)
Lied: U bent mijn schild, Psalm 91 The Psalm Project
Groet
V.
De Heer zij met u
Gem. Ook met u zij de Heer
Gebed om ontferming
Lied: Jezus, om uw lijden groot, NL 558: 1 en 3
1
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.
3

Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

DIENST VAN HET WOORD

40 dagen naar Pasen: Een spoor van liefde
Projectlied: Achter u aan
Uit de Bijbel: Johannes 12: 1-8 door Nolleke
Muziek: I don’t know how to love Him, uit Jesus Christ Superstar
Uit de Bijbel: Efeze 5: 1-2
Tienertalk: Wat mag het kosten?
Lied: Neem mij aan, NL 833
2
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Overweging
Lied: Op U alleen, NL 939
DIENST VAN HET ANTWOORD
De taal van de bloemen
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen en collecten
1e: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavie, 2e: kerkenwerk
Slotlied: Een mens te zijn op aarde, NL 538: 1
1
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft
voorgedaan.
Zegenbede
Het licht voor ons uit ….
Orgelspel

