Eredienst in de Morgensterkerk op 16 mei 2021
De zevende zondag van Pasen, zondag Weeskind
Gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten Beverwijk/ Wijk aan Zee en Heemskerk
De dienst is te volgen via https://www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopnamen
Voorganger: Ds. Arrie van Nierop
Orgel/ vleugel: Karin Ravenstein
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst orgel/vleugel
Welkom door de ouderling
Stilte, bemoediging en groet
Bij de psalm van de zondag psalm 27

Zoek mij, ik zoek U

‘Ik ben voor de duvel niet bang
want God redt mij overal uit.’
Dat zul je mij niet blij horen rondbazuinen.
Ik zal niet aankomen met klaroenstoten of trompetgeschal
bij een elektrisch versterkte koperbrassband.
‘Ben ik niet voor de duvel zo bang
en redt God me wel overal uit?’
Dat zal ik hooguit zachtjes rondfluisteren
met een vraagteken van tinkelende harpen
bij een akoestische gitaar.
Zoek mij Heer, als ik bang ben
en ik niet weet hoe ik mij eruit moet redden.
Laat dan uw gezicht zien zodat ik weet dat u mij ziet.
Al zie ik alleen maar dat iets van u zichtbaar wordt
aanschouw ik uw aangezicht.
uit: Karel Eykman, Een knipoog van u zou al helpen
Muziek bij psalm 27, orgel/vleugel

DIENST VAN DE SCHRIFT

Het Licht bij het Woord
Inleiding op de lezingen
Schriftlezing: Exodus 19: 1 - 11 (NBV)
Schriftlezing: Johannes 17: 14 – 26 (NBV)
Muziek: Als een meesterwerk (mozaïek) https://www.youtube.com/watch?v=sb31gPSPhIw&t=259s
Verkondiging
Muziek orgel/vleugel
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen door de ouderling

Slotmuziek lied 423, Nu wij uiteengaan,
https://www.youtube.com/watch?v=oW9p7wt2oEE&t=6s
Zegen
Muziek orgel/vleugel

