Orde van dienst voor zondag 22 mei 2022

6e zondag van Pasen, ‘Rogate’, ‘Bidt’
Voorganger: ds. Lyonne Verschoor
Muzikale leiding: dhr. René Strijder
==============================================================================================================

Welkom
Een kind steekt de kaarsen aan. We zingen: Kom geest van God, NL 333
1:
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.
Bemoediging en toenadering
o: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
o: Omdat U ons roept, komen wij, God.
Omdat U ons aanspreekt, antwoorden wij.
Omdat U ons gevonden hebt, zoeken wij U.
Blijf aan het woord, en roep onze namen.
Stoor ons in onze zekerheden
en verzeker ons van uw vasthoudende liefde.
Door Jezus Christus onze Heer.
g: Amen.

Lied: In de veelheid van geluiden, NL 283
1:
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2:

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3:

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4:

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5:

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Groet
v: De Heer zij met u.
g: OOK MET U ZIJ DE HEER.
Loflied: Groot is uw trouw, o Heer, NL 885
1:
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2:

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Voor grote en kleine mensen
*Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.
Uit de Bijbel: Johannes 14: 1-6
Lied: U kennen, uit en tot U leven, NL 653: 1, 5 en 7
1:
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

5:

Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

7:

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Overweging
Lied: Heer, wijs mij uw weg, HH 420
1:
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

2:

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

3:

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

4:

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Gebeden, gezamenlijk Onze Vader
Zo bidden wij:
a: God in de hemelen, NL 368e
God in de hemelen, zie naar uw mensen,
wijs ons de weg van het leven.
Mededelingen en collecten
1e Stichting Noodhulp Rubengera, Rwanda, 2e Kerkenwerk
Aandacht voor Stichting Support Rwanda, Peter van der Wel
Muziek: *De kinderen komen terug van de kinderdienst.

Slotlied: Overvloedig geef ik u, NL 428 *staande.
Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.
Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.
Wegzending en zegen
v: ……..
g: gezongen Amen.
Het licht voor ons uit. ….
Muziek

