ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 1 MAART 2020
Zingen: Lied 418 vs 1 en 2
God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.
GEBED, VOORBEDEN, stil gebed, ONZE VADER
MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel
Na terugkeer kinderen zingen we het Projectlied (zie
apart blad)
Zingen: Lied 536
Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen in
de veertig dagen; de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
De schepping die voor ons gesloten was ontsluit Gij
weer, Gij opent onze ogen. O zoon van David, wees met
ons bewogen, het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
Maar, Heer de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart
een vreugdevuur ontsteken; Gij waart met ons, Gij zult
ons niet ontbreken, Gij hogepriester in der eeuwigheid.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. Aan U, o Heer,
ontleent het brood zijn leven. Ons is een loflied in de
mond gegeven. Sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
UITZENDING EN ZEGEN
Zingen: Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier,
uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Orgel: ‘Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ / J.S. Bach

eerste zondag 40-dagentijd, thema: ‘ Van herder van
schapen, een grote opdracht en de Goede Herder...’
Orgelspel
WELKOM - stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied op de melodie van Psalm 118
Om licht te zien zijn wij gekomen, een krans van mensen
wereldwijd, die waakzaam van de vrede dromen
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek het vuur opdat wij horen het lied dat zingt in
alleman, tot nieuwe mensen zijn geboren,
vrienden met vrede hand in hand.
Om licht te zijn voor alle landen, een gloed die warmte
geeft en hoop, een bron van brood in alle handen:
de hemel houden wij ten doop. Kom aan het licht, kom
weer tot wereld, neem wanhoop weg en duisternis,
laat zonder last van leugens leven,
het mensenkind dat toekomst is!
OPENINGSWOORDEN
A: Onze Hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
A: Onder de hoede van de hemel schuilen wij God,
bij U en bij elkaar
G: onder uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven
A: in uw licht klaart onze dag op,
wordt zelfs de nacht ons als de dag
G: dat wij ons verbinden aan U en aan elkaar
A: en vol vertrouwen samenleven
G: op hoop van zegen.
Zingen op de melodie van Lied 221:
Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.
GEBED VAN TOENADERING
K: Goede God,
wat fijn dat we hier mogen zijn vanmorgen. Samen
met mensen die om ons geven. En we weten dat U
van ons houdt. Als kinderen en tieners maken wij
soms van alles mee. U wilt als de Goede Herder over
ons de wacht houden. En als we soms bang zijn of
niet lekker in ons vel zitten, kunnen we altijd bij U
terecht. Geef ons vanmorgen, samen met alle grote
mensen, ook die thuis meeluisteren, een boeiend uur.
Waarin we luisteren naar een spannend verhaal,
leuke dingen doen en plezier maken. En hierdoor
kunnen we nog beter omgaan met vriendjes,
vriendinnen en klasgenoten.
En mensen helpen die ons nodig hebben.
In Naam van Jezus Christus die de Goede Herder is.
G: Amen

vervolg zingen op melodie 221:
Woning waar mensen hier echt welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.
Dank voor de plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niets te moeten,
dank voor de woorden van het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.
Gemeente gaat zitten / Overdracht van dienst
KYRIEGEBED, eindigend met: Lied 413 vs 3
Heer, ontferm U over ons, open wijd uw vaderarmen,
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan

HARTVERSTERKER
Glorialied: 723
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de weg opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis
uitgeleid
naar ‘t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
De kinderen steken twee lichtjes aan en nemen die mee
naar de nevendienst
GROET:
V: De genade van God is met jullie allemaal.
In naam van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest
G: Amen
EERSTE SCHRIFTLEZING: Exodus 2 vs 23 – Exodus 3 vs 12
Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf.
Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid
gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op
naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan
het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had
gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich
hun lot aan. Mozes was gewoon de schapen en geiten
van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te
weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het
steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van
God. Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in
een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag

dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur
werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt?
dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van
dichtbij bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat
ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’
‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’
waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de
grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je
vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God
van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde
niet naar God te kijken. De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe
ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun
jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik
weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit
de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen
uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen,
een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied
van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten,
Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De jammerklacht
van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb
gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken.
Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk,
de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei: ‘Maar
wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten
uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn.
En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd:
als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God
bij deze berg vereren.’
Zingen: Lied 542 vs 1 en 3
God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis:
‘verlaat wat gij bezit en ga naar ’t land dat Ik u wijs.
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn en laat uw Zoon
een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn.
SCHRIFTLEZING: Matteüs 9 vs 35 t/m 10 vs 1 en
Johannes 10 vs 11-16
Zingen: Lied 653 vs 1 en 6
U kennen uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en haar aardse tijd.
O Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
VERKONDIGING
Orgelspel

