Orde van dienst
Zondag 19 juli 2020
e
5 zondag van de zomer
PKN dienst in de Dorpskerk te Zuidhorn

Voorganger: ds. Harm Jan Meijer
Organist: Hans Beek
Voorzanger: Sijtske Pol

Hartelijk welkom in deze viering! We zijn verheugd dat we weer
samen kunnen komen in de kerk, zij het met de nodige
maatregelen. Het is een gemis dat we vanochtend nog niet
samen kunnen zingen. Er wordt landelijk gewerkt aan een nieuw
protocol waarin duidelijk wordt onder welke omstandigheden
samenzang mogelijk is. Zolang we hier nog geen zekerheid over
hebben worden de liederen gezongen door een voorzanger. Met
de tekst in deze liturgie kunt u de liederen meebeleven. Ook is
het mogelijk om de liederen zachtjes en met gesloten mond mee
te neuriën.
DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
- We gaan staan Intochtslied: 274: Wij komen hier ter ere van uw naam
1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

Onze Hulp is in de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw is en de wereld niet loslaat.
- We gaan zitten –

Moment van stilte
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Drempelgebed
Zingen: lied 283: 1, 3 en 4 ‘In de veelheid van geluiden’
1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld
Hoopvol Glorialied 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne”
1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
De groet
Voorganger:
Allen:

De Heer zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER
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Gebed van de zondag
Lezen: Psalm 139 : 1-12: 23-24
Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
4
Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5
U omsluit» mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
7
Hoe zou ik aan uw aandacht» ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,lag ik neer in
het dodenrijk – u bent daar.
9
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
11
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12
ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt»,
24
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
23
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Zingen: Lied 275:1, 2, 4 ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
4 Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
Lezen Filippenzen 2, 5 - 11
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God
niet vast, 7 maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een
mens.
8
En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd
gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.
9
Daarom heeft God hem hoog verheven
en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
10
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
11
en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,
'tot eer van God, de Vader.
5
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Zingen: 835 ‘Jezus, ga ons voor’
1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
5

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
Overdenking
Orgelspel
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen diaconie
Uittochtslied 423 ‘Nu wij uiteengaan’
1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
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Zegen
voorganger: In ons hart en in ons huis
de zegen van God.
allen:
In ons komen en in ons gaan
de vrede van God.
voorganger: In ons leven, op onze zoektocht,
de liefde van God.
allen:
Bij het einde, nieuw begin
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen.
Amen.

Instructies over het verlaten van de kerk
Orgelspel
Inzameling van de gaven in de schaal bij beide uitgangen.
De koffie na afloop houden we tegoed tot een later moment. Of u
kunt thuis iemand op de koffie vragen. Misschien is het een idee
om eens iemand te vragen samen naar een dienst via internet te
kijken en dan samen koffie te drinken. Voor mensen die zelf geen
internettoegang hebben kan dit een mooie manier zijn om toch
contact met de eigen gemeente te houden. Zo kunnen we het
gemis aan “koffie na de dienst” wellicht een beetje verzachten
door als gemeenteleden bewust contact met elkaar te houden.
De diensten worden opgenomen en zijn later te zien via de
websites van beide gemeenten: www.dorpskerkzuidhorn.nl en
www.gastkerkpkn.nl
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