ORDE VAN DIENST ZONDAG 26 januari 2020
derde zondag na Epifanie,
Thema: … en bekeerd zijn we ook al?
Voorganger: Ds. Arrie van Nierop

_______________________________________________________________________________________

Welkom en mededelingen ( door ouderling
van dienst )

Verkondiging
Orgelspel

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Zingen: lied 836: 1 en 2
Gemeente gaat staan
GAVEN EN GEBEDEN
Intochtslied psalm 67: 1
Gebeden, uitlopend op stil gebed
Moment voor persoonlijk gebed in stilte
Collecte – Jeugdwerk
v: De Heer zij met u
g: ook met u zij de Heer
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Laat ons
aangetrokken door vonkjes licht
die het donkere water breken,
weerloos worden tegen zoveel verlangen
dat opkomt van binnenuit,
machteloos worden door de liefde
die ons meezuigt in de stroom.
Roep ons als vissen
als vissers
om U te ontmoeten.
g: Amen
Zingen psalm 67: 2
Gemeente gaat zitten
Kyrie en Gloria gezongen met de woorden
van lied 283
DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de heilige Geest:
Schriftlezing: Matteüs 4: 12 – 22
Zingen: lied 531: 1 en 2

Zingen:

2. Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen
voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou
en jij in Mij?
5. Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U
en Gij in mij.

DIENST VAN DE TAFEL
Als teken van zijn liefde voor allen die Hem
zoeken,
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. Want Hij
heeft gezegd:
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is
neergedaald.
Indien iemand van dit brood eet, hij zal in
eeuwigheid leven.
Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil
de Heer met ons zijn.
v: De Heer zal bij U zijn
g: De Heer zal U bewaren
v: Verheft uw harten
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer
v: Brengen wij dank aan de Heer onze God
g: Hij is onze dankbaarheid waardig
v: Vader, naar U zijn wij op weg.
Wij danken U voor uw liefde,
die zin en richting geeft aan onze
pelgrimstocht.
U zegent ons met uw goddelijke onrust.
U houdt ons af van valse tevredenheid.
U laat ons wegen gaan door donkere diepten,
ook als wij ons daarvoor niet sterk genoeg
voelen.
U ondersteunt ons door mensen die ons
begeleiden,
die ons sterk maken als wij zwak zijn,
die ons troosten en bemoedigen,
als wij denken niet meer verder te kunnen.

Hij gaf het aan zijn vrienden
als voedsel voor onderweg
en Hij zei:
Neemt en eet, jullie allen.
Dit is mijn lichaam, voor u gegeven.
Daarop nam Hij een beker wijn
en dankte U opnieuw.
Hij gaf hem aan zijn vrienden
als drank voor onderweg
en Hij zei:
Neemt en deelt hem met elkaar.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed
dat voor u en alle mensen is vergoten,
opdat schuld vergeven wordt.
Doet dit opdat Ik u nabij zal zijn.
Zo danken wij U, Vader,
voor de woorden en het voorbeeld van Jezus
die ons is voorgegaan.
Door zijn leven leert Hij ons U te vertrouwen
en de pelgrimstocht van het leven te wagen.
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht,
ook wanneer alles ons ontvalt.
Door zijn opstanding maakt Hij ons uw liefde
bekend,
uw liefde die allen vernieuwt.
Vader, zend ons uw Geest,
opdat wij op uw weg
licht voor onze ogen hebben,
kracht voor onze leden
en vrienden op de anders zo eenzame weg.

Wij danken U voor allen
die vóór ons op weg gegaan zijn naar U toe:
voor Abraham en Sara, voor Mirjam en
Mozes,
voor Simon en Andreas, voor Jacobus en
Johannes.

Geef dat wij U zoeken,
U ontmoeten en U kennen,
als wij onze weg gaan.
Dat bidden wij door Jezus Christus
die onze weg is naar U toe.
g: Amen.

Maar wij danken U vooral voor Hem
die zo hartstochtelijk met ons op weg is:
Jezus Christus.
Hij is een licht op ons pad.
Hij opent ons de ogen
en sterkt ons met zijn gaven,
opdat wij in zijn voetspoor kunnen treden.

v: Laten we bidden met de woorden die Jezus
zelf ons heeft gegeven
g: Onze Vader…….

In de nacht voordat Hij stierf,
nam U brood en dankte U, Vader.

Delen van brood en wijn, onder pianospel

Dankgebed
v: Heer, onze God, wij hebben uw Woord
gehoord
en uw brood gebroken voor elkaar.
Laat dat voor ons een teken zijn dat U ons
nabij bent,
dat wij van U zijn, door U gevoed, door U
geliefd.
Wij bidden U: verlaat ons niet, U onze Heiland
in eeuwigheid.
g: Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 800: 1 en 3
Zegen beantwoord met gezongen “amen”

Samenklank op zondag
Zondag 26 januari 2020
_________________________________________________________________________

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar : Mevr.M.G. Hopman

Aangepaste Gezinsdienst.
Vanmiddag is er weer een Aangepaste Gezinsdienst. Het thema van deze dienst is:
“Liefde is ……… zien”.
De aanvang is zoals gewoonlijk om 15.00 uur.
De voorganger is drs. Greet Bijl.
De plaats is de Vredevorstkerk.
U komt toch ook? In ieder geval van harte welkom!!!!!!!

