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Orde van Dienst Zondag 15 november 2020
Voorganger: ds. Gerbrand Molenaar
M.m.v. de muziekgroep
Ouderling van dienst: Ans van Raalte-Deschan
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe
Thema:

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aanvangslied: Psalm 90: 1
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.
Stil gebed - Bemoediging en groet
Lied: Uit de diepten (Liedboek 130c)
1. Uit de diepte roep ik U
Heer, mijn God
Ik heb U nodig, Here luister
Nu ik schor gebeden fluister
Luister toch
Heer, luister toch
2. Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
Juist vergeven, dus verdient U
Diep ontzag
Ons diep ontzag
3. Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
Dan een mens in lange nachten
Wacht op licht
Het morgenlicht
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4. Israel hoop op de Heer
Hoop op God
Want Hij heeft zich aan jou verbonden
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij
Gebed bij de opening van het Woord
De kinderen en tieners mogen naar hun eigen dienst
Schriftlezing: Psalm 103
1

Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
3
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
4
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
5
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
6
De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
7
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
8
Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
10
Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
12
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
13
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
14
Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
15
De mens zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
16
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.
17
Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
18
van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.
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De HEER zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
20
Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.
21
Prijs de HEER, hemelse machten,
dienaren die doen wat hem behaagt.
22
Prijs de HEER, al zijn schepselen,
prijs hem, overal in zijn rijk.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Muziek:

Bless the Lord, my soul, who leads me into life

Verkondiging
Lied: Kyrie

Sela

Als onze dagen donker zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe ver het licht kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison
Als wij vermoeid en zoekend zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.
Als wij verdwalen in de tijd;
U bent dichtbij.
U bent er tot in eeuwigheid.
Heer, blijf heel dichtbij.
Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven, en begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de
doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.
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We gedenken:
10 januari 2020
18 januari 2020
28 februari 2020
28 april 2020
21 mei 2020
2 augustus 2020
6 september 2020
23 oktober 2020
27 oktober 2020

Fransina Degen-Elzinga
Anna Elisabeth Neijts-Hoorn
Johanna Hendrika Verleur
Haye Willem Klanke
Geertrui Elisabeth Dierdorp-Massolt
Lena van Huisstede-Baks
Arendina Wilhelmina Baard-Bosch
Alida Cornelia Roest-Spits
Wiebe Vrijburg

Lied: Ik vergeet nooit de mens die ik maakte (Liedboek 927)
1. Ik vergeet nooit de mens die ik maakte
In mijn handpalm gegrift staat je naam
En ik bracht je weer thuis uit de vreemde
Deze ruimte hier mag je bestaan
Refrein:

Zou ik ooit je vergeten, zou ik ooit je verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.
Zou ik je ooit vergeten, zou ik je ooit verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.

2. Zal een moeder haar kleine vergeten
Of een vrouw ooit de vrucht van haar schoot?
En al zou dat misschien ooit gebeuren,
Ik vergeet je nooit, ik bracht je groot. Refr.
3. Ik heb vaak jou gezien in ellende,
horen roepen in wanhoop tot mij
Je hebt mij nu tot antwoord bewogen
Ik daal af als een God die bevrijdt. Refr.
5. Ach, mijn volk en mijn kinderen, luister,
ook vandaag klinkt het woord uit mijn mond.
Keer je om, keer je hart tot de Ene.
Ik verwacht je, vernieuw mijn verbond. Refr.
Dank- en voorbede
Lied: Zolang wij ademhalen (Liedboek 657: 1 en 4)
1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank
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91 jaar
89 jaar
95 jaar
78 jaar
96 jaar
91 jaar
92 jaar
89 jaar
74 jaar

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
Heenzending en zegen
Collecten:
Bij de uitgang staan twee collecteschalen waarin u uw gaven kunt geven.
Eén collecte is bestemd voor de kerk en het werk in en rond De Bron.
De diaconiecollecte deze zondag is voor Kuria Hospice Amsterdam
Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en
informatie van deskundige verpleegkundigen thuis. Doelstelling van de stichting is het
bieden van christelijke gastvrijheid en verzorging aan mensen die aan een ongeneeslijke
ziekte lijden en zich op het sterven moeten voorbereiden. Bankrekeningnummer NL80 INGB
0000 008377
Hebt u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de voorganger
of de ouderling van dienst aan. U kunt ook bellen of mailen met de dominee: 06-13831450 /
molenaargt@gmail.com
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