Liturgie voor de dienst van zondag 2 oktober 2022
9.30 uur in De Hoofdhof
Voorganger: ds. Siebren van der Zee uit Zwolle
Ouderling: Joke Hoekstra; Diaken: Anne Schippers; Lector: Ab Kasper
Organist: Gert de Jong
~ ~ ~
Orgelspel
Welkom, stilte en aansteken kaarsen Oekraïne
Intochtslied: Psalm 87
1
Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2 Rahab en Babel zullen u behoren.
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
en ieder land erkent Hem als de Heer.
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
O moederstad, uit u is elk geboren!
en doen de naam van Sions kinderen dragen.
4

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Stilte
Begin en groet
Vandaag heet Israëlzondag...
Zingen: Lied 316: 4

Kinderlied: ‘Tienduizend redenen’ (opw. 733)
De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Gebed om licht van de Geest
Schriftlezing: Psalm 88 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Psalm 43: 3

Verkondiging

Zingen: Lied 91a
2
Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.
3
Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Gebeden, stilte, Onze Vader
Collecte-bestemming
De 1e collecte is bestemd voor de PKN: Kerk en Israël en
de 2e Collecte is bestemd voor de Jeugd
Slotlied: uit Psalmen anders 134b (melodie Psalm 134)
1 allen
Allen die God ten dienste staan
zegen, bezing zijn grote Naam!
Vul uw gebeden dag en nacht,
met lof en dank, aan Hem gebracht
2 gelezen door voorganger
3 allen
Die elk van ons ten leven riep,
de hemel en de aarde schiep;
dat wij door Hem gezegend zijn
zo voor elkaar tot zegen zijn.
Zegen,
beaamd met Lied 431c
______

De kerkenraad wenst u een goede zondag.

