ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 25-07-2021
Voorganger: ds. mw. Hetty de Reus; organist: Arjen Uittenbogaard; ambtsdrager: Ellen de Feijter;
lector: Wil van Laarhoven; techniek: Floris van Tilburg en Paul van der Linden.
Collectes: voor het algemene werk van de diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Orgelspel

GEBED

WELKOM - Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

SCHRIFTLEZING: Jesaja 63 : 7-14
Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke
daden bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft
gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees
in zijn ontferming en onbegrensde liefde. Hij zei:
‘Natuurlijk, het is mijn volk! Mijn kinderen zijn te
vertrouwen.’ Daarom wilde hij hun redder zijn. In al hun
nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de
engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en
mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en
heeft hen gedragen, alle jaren door. Maar zij zijn in
opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt.
Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de strijd met
hen aan. Toen dacht hij aan de dagen van weleer, aan
Mozes en zijn volk. Waar is hij die zijn volk door de zee
voerde, waar zijn de herders van zijn kudde? Waar is hij
die hen bezielde met zijn heilige geest? Die Mozes
terzijde stond met zijn luisterrijke arm, die voor hen het
water kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven?
Die hen door de diepte leidde als paarden door de
woestijn, zonder dat ze struikelden, als vee dat afdaalt
naar het dal? Het was de geest van de HEER die hun rust
gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke
naam te verwerven.

Intredelied:

Psalm 84: 1, 2 , 3 en 6

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
GEBED VAN TOENADERING
God, onze Vader,
U houdt van alle mensen.
Ze zijn U allemaal even lief: Turken en Nederlanders,
Canadezen en Marokkanen, Surinamers en Joden
en noem zo alle volkeren maar op.
U hebt al die landen en volkeren en mensen lief God,
wat is het dan jammer, dat wij leven in een wereld
waarin toch mensen worden weggezet, worden
gediscrimineerd, vermoord omdat zij geel van
huidskleur zijn of uit een ver en onbekend land
komen. Of anders zijn dan wij.
God, daaraan willen wij niet meedoen,
U houdt van iedereen.
Vader wilt U ons vergeven, wanneer wij toch wel
eens hebben gediscrimineerd. Gepest of op een
andere manier een ander verdriet hebben gedaan.
Geef ons de moed om op te komen voor hen,
die om welke reden dan ook er niet bij denken
te horen. Help ons hierbij om Jezus wil.
G: Amen

Zingen:

Lied 917 : 1, 2, 3, 4, 5 en 6

SCHRIFTLEZING: Marcus 6 : 45; 52 en
Efeziërs 3 : 14-21
Acclamatie:

Lied 670: 1, 3, 4, 6 en 7

VERKONDIGING
Orgelspel

Zingen:

Lied 413 : 1, 2 en 3
Zingen:

Lied 978 : 1, 2, 3 en 4

Gemeente gaat zitten; Overdracht van de dienst
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: Lied 913 : 1, 2, 3 en 4
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader

KYRIEGEBED

MEDEDELINGEN

Zingen:

Lied 302 : 1, 2, 3 en 4

Zingen:

GROET

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

Lied 419 : 1, 2 en 3

