ORDE VAN DIENST – Zondag 4 juli 2021
3e zondag van de zomer
Thema: Dierbare woorden (1): geduld
Voorganger: Ds Arrie van NIerop

Welkom en mededelingen ( door ouderling van
dienst )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan
Intochtslied psalm 84:1
Moment voor persoonlijk gebed in stilte
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: Barmhartige God,
onrustig is de wereld waarin wij leven
ongeduldig is ons hart.
Wij dwalen en zoeken
te midden van zoveel wat ons verwart.
g: Kom ons tegemoet o God
v: en schenk ons die vrede
die alle verstand te boven gaat
g: door Jezus
uw Zoon, onze Heer. Amen
Zingen psalm 84:4

2. Hadden wij maar meer geduld!
Nergens kunnen wij op wachten,
van onszelf zozeer vervuld
dat wij almaar jagen, jachten
om nog sneller daar te komen
waar wij levenslang van dromen.
Schriftlezing: Matteüs 18: 21 – 35
Zingen: Zingende Gezegend 299 (melodie lied
314)
3. Heer, Gij sprak: Ik ben de weg
en de waarheid en het leven.
Spreek dan in ons hart, en zeg
dat zal sterven al ons streven onze onvolkomen daden
zijn volmaakt in uw genade!
4. Help ons om die weg te gaan,
alle rust in U te vinden,
zodat wij uw stem verstaan:
Kom tot Mij, vermoeide hinde,
opgejaagd en voortgedreven,
zie, Ik schenk u eeuwig leven!

Gemeente gaat zitten
Verkondiging
Gebed voor de nood van de wereld
Orgelspel
Gloria lied 305
Zingen: lied 650: 1,2 en 7
DIENST VAN HET WOORD
GAVEN EN GEBEDEN

Gebed om verlichting met de heilige Geest:

In Memoriam Hans Johansen

Inleiding op het thema

Zingen lied 886, Abba Vader (Nederlands)

Schriftlezing: Jacobus 5: 7 – 11

Gebeden, uitlopend op stil gebed en Onze Vader

Zingen: Zingende Gezegend 299 (melodie lied
314)
1. Lieve God, Gij hebt de tijd,
dag en nacht hebt Gij geschapen;
Gij die licht en donker scheidt,
tijd voor werken, tijd voor slapen,
Gij hebt ons die tijd gegeven
om naar uw rijk toe te leven.

Collecte –
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 841: 1 en 2
Zegen beantwoord met gezongen “amen”

