ORDE VAN DIENST EN WEEKBRIEF 11 april 2021

Ontmoetingskapel Maarn
Thema: Betrouwbare verklaring?
Voorganger: ds. G Bikker
Organist: Rodyan van den Brink
Zangers:
Tineke, Hans, Jos en Jose
Orgelspel – Klokluiden
Welkom door de ouderling van dienst

OP EN OVER DE DREMPEL…
Aanvangslied:

Lied 111: 1 en 6

1

Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2

Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Groet, bemoediging en drempelgebed
Vg. De Heer zij met u ,
A. ook met u zij de Heer.
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,
A. die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat het werk van zijn handen.
Korte stilte…
Drempelgebed
(voorg.)

Trouwe God, alle harten liggen voor u open, alle verlangens
zijn aan u bekend en voor u bestaan geen geheimen.

(gem.)

Zuiver onze harten en gedachten
door de adem van uw Geest,
opdat wij u voluit kunnen liefhebben
en uw naam alle eer aan doen.
Amen.

Lied 283: 1, 4 en 5
1
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
4

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Gebed om ontferming, afgesloten met kyriezang:
We eindigen met: “Zo bidden wij U.”
Glorialied 302: 1 en 4
1

God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

4

O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Johannes 20 : 19 - 31
Uitleg en verkondiging… afgesloten door orgel/pianospel
Lied 653: 1, 4 en 7
1

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

…DANKEND EN DELEND…
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, met gesproken Onze Vader (oec. Versie)
Diaconale mededelingen
Inzameling van de gaven
1e collecte: Feest van de Geest
2e collecte: plaatselijk kerkenwerk
Scan de QR-code of klik op de collectezak.
Op deze pagina kiest u: Gift/donatie.
Bij Bedrag per doel kiest u per doel het bedrag dat u
wilt geven. Daarna klikt u op Volgende.
Bevestig daarna de giften (2 vinkjes), dan Opslaan en
versturen. Kies uw bank en ga naar Volgende.
Tot slot kunt u met IDEAL het totaalbedrag overmaken
naar de rekening van de kerk.
OF

U kunt de QR-code scannen met de camerafunctie van
uw smartphone.
Op deze pagina kiest u: Openen op deze website.
Op de volgende pagina kiest u: Gift/donatie.
Bij Bedrag per doel kiest u per doel het bedrag dat u
wilt geven. Daarna klikt u op Volgende.
Bevestig daarna de giften (2 vinkjes), dan Opslaan en
versturen. Kies uw bank en ga naar Volgende. Tot slot kunt u met IDEAL
het totaalbedrag overmaken naar de rekening van de kerk.
Orgelspel tijdens digitale collecte

….OP WEG MET DE ZEGEN
(gemeente gaat staan)
Slotlied: 416
1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
Orgelspel

Mededelingen
Kerkdiensten 18 april 2021
Ontmoetingskapel, 10.00 uur: ds A. Den Besten
Dorpskerk,

10.00 uur: ds M. M. Jochemsen

Meeleven met elkaar (stand van zaken)
Maakt u zich zorgen om een gemeentelid of heeft u zelf zorgen (ziekte,
ziekenhuisopname etcetera), geeft u dit dan vooral ook door aan uw
(buurt)ouderling, buurtcoördinator of aan uw predikant. Zo kunnen we
elkaar dragen in meeleven en meebidden.

