Orde van dienst voor zondag 22 mei 2022; 9.30 uur in de Hoofdhof
Zondag ‘Verkondigt het met luid gejubel’’
Voorganger: ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle
Ouderling: Desiree Lips; Diaken: Geke Kombrink; lector: Wiepkje Mensink
Organist: Jan Post
~ ~ ~
DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom, stilte en kaarsen voor Oekraïne worden ontstoken
Zingen: Psalm van de zondag 66: 1 en 3
3
Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank’len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Groet en Bemoediging
Kyrie gebed
Zingen: Glorialied 659

2
Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!
3
Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.
4

5

Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

6

daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

DE DIENST VAN HET WOORD
Gebedsgroet
Voorganger: De Heer zij met u
GEMEENTE: OOK MET U ZIJ DE HEER
Wij zingen mee met het Kinderlied ‘Door de kracht’ van Elly en Rikkert
Refrein: Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest.
Door de kracht, door de kracht van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn en die is geweest, vieren we feest met elkaar
We zingen: halleluja en prijzen de Heer (3x)
Hij is het waard
Refrein: Door de kracht...
Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de heer (3x)
Hij is het waard
Refrein: Door de kracht... (2x)
Gebed van de zondag
Eerste Schriftlezing O.T. - II Koningen 4: 18 – 22 en 27 – 37

Zingen: Psalm 68: 3 en 7
7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Tweede Schriftlezing N.T. - Lucas 7: 11 – 23
Zingen: Psalm 68: 12
12

Gij mogendheden, zing een lied,
zing Hem die koninklijk gebiedt, hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van macht –
uw sterkte zij Hem toegebracht, strek tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Verkondiging
Zingen: Lied 446: 1 en 3 mannen; 2 en 4 vrouwen; 5 allen
2 vrouwen
‘Ik geef aan blinden het gezicht
en oren aan de doven.
Zalig die, door Mij opgericht,
ziende mag lopen in het licht
en horende geloven.’
3 mannen
Zijt Gij van wie gesproken is
in de voorbije tijden?
Hoe maakt Gij onze ziel gewis,
dat God door de geschiedenis
voor U de weg bereidde?
4

vrouwen
‘Kom, die van hopen moede zijt,
die arm zijt van verlangen!
Kom tot het oordeel dat bevrijdt
en ’t heil, dat eeuwig u verblijdt,
zult gij om niet ontvangen!’

5

allen
Kom Heer, op wie de wereld wacht,
wij wachten op geen ander.
O kom, een zwakke zonder macht,
als koning heersen in Gods kracht
en leid ons tot elkander.

Orgelspel
Zingen: Lied 534
2
Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3
Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
Geboortebericht

Dienst van de gebeden
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Collecte oproep
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie/Stichting vakanties met aandacht
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Zingen: Slotlied 657
2
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild!
3
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen / door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven / om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, / het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten / het komend bruiloftsfeest.
Zending en zegen
Gemeente:
Orgelspel
______
De kerkenraad wenst u een goede zondag.

