Orde van gezamenlijke dienst
van 26-07-2020 om 9.30 uur
in de Gastkerk PKN te Zuidhorn
(zomer 2020)
Voorganger: ds. Arie spaans

Welkom en mededelingen door de 1e ouderling van dienst
Aansteken van de Tafelkaarsen door de 1e ouderling van dienst
Dienst van de Voorbereiding
Gemeente gaat staan

Lied van de intocht: Hemelhoog 23 : 1 en 4
1 Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
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4 Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij u
dan duizend dagen zonder u.
Liever bij u aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
Bemoediging en Groet
Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Ouderling : die trouw is en de wereld niet loslaat
Gemeente gaat zitten

Moment van stilte
Drempelgebed
Zingen: Lied 942 : 1 en 3
1 Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Kyriëgebed
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Zingen Glorialied: lied 985
1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!
3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!
Dienst van het Woord
Groet
Voorganger:
Gemeente:

De Heer zij met u .
OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed van de Zondag
Zingen: Lied: 119 : 7
7 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
Open mijn oog, zodat het helder ziet,
dat ik de wonderen van uw wet ontware.
O Heer, verberg mij uw geboden niet:
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.
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Inleiding op de Schriftlezingen
Eerste schriftlezing: Jona 2
1

De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en
drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 2Toen begon hij in de
buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 3 ‘In mijn nood
roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood
schreeuw ik om hulp – u hoort mijn stem! 4U slingerde mij de
diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik
omgeven, zwaar slaan uw golven over mij heen. 5Ik dacht:
Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik
opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. 6Het water stijgt tot
aan mijn lippen, muren van water storten op mij neer, zeewier
om mijn hoofd verstikt mij. 7Ik zink tot de bodem, waar de bergen
oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God!
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Nu mijn levensadem mij verlaat roep ik u aan, HEER, en mijn
gebed komt tot u in uw heilige tempel. 9Zij die armzalige afgoden
vereren, verlaten u, trouwe God. 10Maar ik zal mijn stem in dank
verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is
de HEER die redt!’ 11Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis
Jona uit op het land.
Tweede schriftlezing: Efeziërs 5 : 13 - 20
13

Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt
openbaar, 14en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom
staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal
over u stralen.’ 15Let dus goed op welke weg u bewandelt,
gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.16Gebruik
uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17Wees niet
onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
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18

Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de
Geest u vervullen 19en zing met elkaar psalmen, hymnen en
liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart
voor de Heer 20en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in
de naam van onze Heer Jezus Christus.
Zingen: Lied 116 : 1, 2 en 3
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.
3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
Zingen: Hemelhoog 387 : 1 en 2
1 Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?
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2 Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft de aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied: 326 : 1, 2, 3 en 6
1 Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!
2 Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.
3 Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.
6 O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!
Dienst van Gebeden en gaven
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Informatie over de collecte
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Gemeente gaat staan

Zending en Zegen
Uittochtslied: lied 713 : 1 , 3 en 4
1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.
3 Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in ’t land van vuur en oven,
in ’t land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.
4 De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.
Zegen
Solist zingt amen.
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