Orde van dienst
Zondag 21 juni 2020,
Dorpskerk Vreeswijk (Nieuwegein)
Inleidend orgelspel
Afkondigingen
Declamatie: Psalm 111:1 (OB)
1. Looft, Hallelujah, looft den HEER!
Mijn ganse hart verheft Zijn eer;
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen;
'k Zal, met d' oprechten onderling
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.
Votum en groet
Aanvangstekst: Jeremia 31:3b
Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad,
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
Declamatie:

Psalm 111:5 (OB)

5. ‘t Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb're steunpilaren;
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.
Gebod:

Tien Geboden en samenvatting

Declamatie: Psalm 119:66 (NB)
66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: OTH 1; WK 8: Welzalig de man die niet wandelt
Welzalig de man die niet wandelt,
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft, op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.
Schriftlezing:

Declamatie:

OT Exodus 32
NT 1 Korinthe 10:1-13

Psalm 106: 8, 9 en 10 (NB)

8. Zij hebben niet op God vertrouwd.
Zij maakten zich een kalf van goud,
een afgodsbeeld dat zij aanbaden.
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Zij hebben voor een grazend beest
hun eer geruild, en God verraden
die steeds hun helper was geweest.
9. Hun helper, die vergaten zij,
die in Egypte hun nabij
geweest was in het huis der slaven,
hen door de Schelfzee had geleid.
Zij offerden een dier hun gaven,
alsof een kalf hen had bevrijd.
10. Toen sprak de Heer, in toorn ontbrand:
Ik roei hen uit met eigen hand.
Ontsteld trad Mozes tussen beide.
Hij smeekte: Spaar dit zondig volk
en blijf genadig ons geleiden,
ga, Heer, ons voor in vuur en wolk.
Preek: Averechtse liturgie…
Declamatie:

OTH 269 Doorgrond mijn hart

1. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij;
Leid m' op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij!
2. O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven, Heer, tot eer van uwe naam.
3. Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U,
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil, maak m' ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven. Heer, blijf Gij in mij.
4. O, Heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij,
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid,
Wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.
Collecte
Gebed Dankzegging en voorbede
Declamatie: Psalm 86:6 (OB)
6. Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
Zegen
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