ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 22 AUG 2021
Voorganger: ds. Anneke de Vries; ouderling: Ellen de Feijter; lector: Wil van Laarhoven; orgel: Hannelore van der Woude;
zang: Els Groeneveld, Yolande van Dijk en Jannie Oostdijk; techniek: Floris van Tilburg en Jorrit van den Berg. Collectes:
voor Noodhulp aan Haïti en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen. De bevolking van Haïti werd vorig weekend
getroffen door een zware aardbeving. Er waren 1.500 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De
verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen raakten dakloos, hun huizen zijn beschadigd of vernietigd. De hierop
volgende tropische storm Grace deed het dodental verder oplopen. In grote delen van het land hebben mensen geen
toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp komt moeilijk op de plek van bestemming
doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Kerk in Actie is via het internationale kerkelijk netwerk met noodhulp gestart.

WELKOM - Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 100 : 1 en 2

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, U die van mensen houdt
help ons opnieuw naar ons leven te kijken
in Uw licht.
Maak ons bescheiden en maak ons vrijmoedig.
Geef ons het hart om van mensen te houden
van anderen zo goed als van onzelf.
G: Amen
Zingen:

hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het
water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin).
Mozes antwoordde de HEER: ‘Moge de HEER, de God
die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan
iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en
de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER
niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ De
HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun,
bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg
hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de
priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in
ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat
hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel
Israël hem voortaan gehoorzamen. Wanneer er een
beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de
priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten
overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak
bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een
veldtocht moet ondernemen of niet.’ Mozes deed wat
de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich
komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar
en voor de hele gemeenschap, legde hem de handen
op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER
het bij monde van Mozes bevolen.

Psalm 100 : 3 en 4
Zingen:

Lied 605 : 1, 4 en 5

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst
SCHRIFTLEZING: Johannes 10 : 22-30
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Acclamatie:

Lied 339f

VERKONDIGING
KYRIEGEBED

Orgelspel

Zingen:

Lied 305

GROET

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

GEBED
SCHRIFTLEZING: Numeri 27 : 12-23
De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte,
zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de
Israëlieten geef. Wanneer je het gezien hebt, zul je met
je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron.
Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de
Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen
mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag

Zingen:

Lied 361 : 1

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: LB 367e
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader
MEDEDELINGEN
Zingen:

Lied 422 : 1, 2 en 3

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

