ORDE VAN DIENST MARANATHAKERK,
ZONDAG 5 JULI 2020
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen
MEDEDELINGEN
Lied 423
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Voorganger: ds. mw. Janny Eldering ; organist:
Hannelore van der Woude ; taakdragers: Hendrik Jan
Bosman (ambtsdrager), Margreeth Vogelezang (lector
& zang), Geeske Dam, Paul van der Linden (zang).
Collectes: voor het Binnenlands Diaconaat - kinderen
uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen in de
zomer meestal niet op reis, maar met de actie
‘Vakantietas’ van Kerk in Actie worden zij verblijd met
een rugzakje vol verrassingen. De tweede collectezak
is voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Orgelspel
WELKOM

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
UITZENDING EN ZEGEN
besloten met drie keer Amen.
Orgelspel
COLLECTES

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Lied 287 : 1, 5
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden.
Bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis.
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen.
Licht dat dit geheim behoedt: God is goed.
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
Goede God,
Het is al lang geleden dat we hier samen waren
en nu zijn we er weer.
Dank u wel dat u er gewoon was,
hier in de kerk en ook thuis.
Dank u wel dat u ons nooit alleen laat.
G: Amen
Lied 287 : 2
Rond het boek van Zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen.
Als de kerk van liefde leest, is het feest!
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Overdracht van de dienst; gemeente gaat zitten.
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade, het donker al voorbij!

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

SCHRIFTLEZING: Matheus 11 vers 25-30
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van
hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en
verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan
eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u
het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader,
en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie
de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan
wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten
gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk
op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en
nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

Acclamatie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen

KYRIEGEBED
Lied 150a : 1, 2, 3
Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.

VERKONDIGING
Orgelspel

GROET

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

GEBED
SCHRIFTLEZING: Romeinen 6 : 16 – 23
Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u
toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de
zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God
gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij
gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu
gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich
hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde hebt u zich
in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo
gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te
boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van
zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te
leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid
om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was,
was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u
daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt,
want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de
zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem
en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de
dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven
in Christus Jezus, onze Heer.
Lied 612 : 1, 2
Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten heeft God ons toebedacht.
Wij komen als geroepen, getekend met een naam
van ongeweten toekomst, de mede-erfgenaam.

Lied 362 : 1, 3
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
GEBED, VOORBEDEN
acclamatie: “Adem van God, vernieuw ons bestaan”
stil gebed
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
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