Orde van dienst
Zondag 7 juni 2020
Dorpskerk Vreeswijk (Nieuwegein)
Inleidend orgelspel
Afkondigingen
Voorzang:
Psalm 136: 1, 25 en 26 (OB)
1. Looft den HEER, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
25. Looft Hem, looft Hem, al wat leeft,
Die al 't vlees zijn voedsel geeft;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
26. Geeft den God des hemels eer;
Lof zij aller scheps'len HEER;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
Votum en groet
Aanvangstekst:
Joh. 15:20
Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.
Samenzang:
Weerklank 242: 1, 2 en 3
1. Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.
3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Gebod

Tien Geboden en samenvatting

Samenzang
Psalm 19:1 (NB, LvK)
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
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Gebed om vergeving van schuld en de verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: De Heer is mijn Herder, Hij is alles wat ik nodig heb
Refrein: De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder
Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij. Refrein
Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer
Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid. Refrein
Schriftlezing:
Handelingen 6:8-15, 7:54-60
Samenzang:
Psalm 10: 1 en 2 (NB, LvK)
1. Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?
Hoe kan het zijn verborgen voor uw blik
dat uw vernederd volk verdrukking lijdt?
Verwar de trotse in zijn eigen strik,
ontstel hem met de dreiging van uw schrik!
Hij gaat met zijn hebzuchtig hart te rade,
zichzelve roemend, Heer, om U te smaden.
2. Het gaat hem al te goed. Hij pocht in trots,
zijn neus hoog opgestoken in de wind:
“Daar is geen God, daar is geen oordeel Gods,
niemand vraagt rekenschap van mijn bewind”.
Het blind geluk heeft ook zijn hart verblind.
Gij blijft hem ver, te hoog om te aanschouwen
is uw gericht. Niets dat hem kan benauwen.
Preek: Na-volging en ver-volging…
Samenzang
Psalm 89:7 (OB)
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
Collecten
Gebed Dankzegging en voorbede
Samenzang
Weerklank 443 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
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Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein
Zegen
Loflied: Psalm 136, Loof de Heer, want Hij is goed!
Looft de Heer, want Hij is goed
Trouw in alles wat Hij doet
want Zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid
Looft Hem die de hemel schiep
Zijn verstand is peilloos diep
Hij schiep zee en Hij schiep land
Altijd houdt Zijn liefde stand
Hij doet wond’ren Hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren Hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Looft de Heer die in de nacht
van verneed’ring aan ons dacht
Die de slavernij verdrijft
door Zijn gunst die eeuwig blijft
Hij doet wond’ren Hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren Hij alleen
Trouw door alle tijden heen
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