Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland
Orde van dienst zondag 14 juli 2019
Voorganger: ds. Annelene Metz - Brink
orgel: dhr. Leo Lommers
mmv. de cantorij o.l.v. Leo Lommers
------------------------------------------------------------------------------------------VOORBEREIDING
Welkom door de ouderling van dienst
Bij het aansteken van de kaarsen zingen wij:
Lied 221: 1 (cantorij) en 3 gemeente
221:1
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
Cantorij zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
221:3
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
Allen
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Bemoediging en drempelgebed
O. Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O. Laten wij bidden….
Door Jezus Christus onze Heer
Allen
AMEN
Aanvangslied: Psalm 84 a (Staande)
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:2
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
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84a:3

84a:4

84a:5

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.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
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:
vg: De Heer zij met u.
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER.

-we gaan weer zitten!

Kyrie, afgewisseld met het zingen van lied 301c
Na 1e bede cantorij, na 2e bede gemeente, na 3e bede in canon
301c:1 Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Gloria lied: Lied 158 b
1e keer cantorij, 2e keer gemeente
158b:1 Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.
Zondagsgebed
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DIENST VAN HET WOORD
Aandacht voor de kinderen
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’.
Wij 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.
Schriftlezing: Psalm 131
Muziek rondom de lezing: Lied 131a
131a:1 U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten
en uit mijn hart is hoogmoed verdwenen.
Dat wat te groot is leg ik terzijde,
aandacht en eenvoud mogen mij leiden.
131a:2 Nee, ik ben stil nu, weg alle woede,
stil als een kind, op schoot bij zijn moeder.
Zo zingt mijn ziel, met wie op God hopen:
‘luister, kijk goed, Gods toekomst gaat open’.
Verkondiging
Zingen halverwege de verkondiging:
Lied 62b ‘Mijn ziel verstilt in rust en vrede’
62b:1
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
Na de verkondiging zingt de cantorij:
‘Lord, I stretch my hands to you’
Vertaling:
Heer, ik strek mijn handen naar u uit, geen andere hulp die ik ken,
als u mij helemaal alleen laat, dan zal ik gaan o Heer
O Heer, ik geef mijn ziel aan u, ik zoek uw zorg en liefde,
geen andere zegeningen heb ik nodig dan die van u hierboven.
Heer, ik vraag u mij geloof te geven en mij te helpen begrijpen.
En Heer, wanneer ik dit leven zal verlaten, houd mij gewoon in uw hand.
DIENST VAN HET ANTWOORD
In herinnering: Johanna Cornelia Weerman
Lied 121: 1 en 4

-we gaan staan
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121:1

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
121:4
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Gezongen Onze Vader (Lied 369 b)
369b:1 Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen
Inzameling van de gaven
1e Nour-Es-Salaamshool, Egypte; 2e Kerkenwerk
Slotlied (staande):
Lied 695: vers 1 cantorij, vers 2 t/m 5 gemeente
695:1
Heer, raak mij aan met uw adem,
Cantorij reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
695:2
Raak met uw adem mijn onrust
Allen
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
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695:3

695:4

695:5

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Wegzending en zegen (gezongen amen)
- Het licht voor ons uit -
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