ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 16 AUGUSTUS 2020
Voorganger: ds. mw. Conny van den Berg ; organist: Jenneke van de Streek ; taakdragers: Hendrik Jan Bosman
(ouderling), Geeske Dam (lector, zang) ; Nella van Wingerden (zang) ; Floris van Tilburg (techniek).
Collectes: voor het algemene werk van de diaconie en voor de protestantse gemeente te Nijmegen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgelspel
WELKOM
A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

601 : 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
Lieve God, wij komen bij U,
met onze schuld,
ons verdriet en onze vragen.
Wij bidden U:
komt nu bij ons en raak ons hart aan,
zodat wij weer kracht vinden om te leven.
Laat ons weer weten dat we niet alleen zijn,
maar dat U met ons gaat,
alle dagen van ons leven.
G: Amen
Lied

601 : 3

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
KYRIEGEBED
Zingen:

Psalm 117

SCHRIFTLEZING: Jesaja 56: 1-7
Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf het
recht; de redding die ik breng is nabij, en weldra
openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo
handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt; hij
neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij
weerhoudt zijn hand van het kwaad. De vreemdeling die
zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre
boom.’ Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn
sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters
dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam
in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik
geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de HEER heeft
verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te
hebben, om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de
sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die
vasthoudt aan mijn verbond –, hem breng ik naar mijn
heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van
gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn
tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.
Lied 647 : 1, 3 en 4
SCHRIFTLEZING: Matteüs 15: 21-28
En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van
Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een
Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was:
‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn
dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar
hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen
kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur
haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan
schreeuwen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden
naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ Maar
zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei:
‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om
de kinderen hun brood af te nemen en het aan de
honden te voeren.’ Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden
eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas
vallen.’ Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot
geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat
moment was haar dochter genezen.

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

acclamatie:

Lied 339g, Woorden van leven,
een weg om te gaan, Jezus Messias.

GEBED

VERKONDIGING: Alle volk Gods volk

Orgelspel
Alles wordt nieuw I,20 : 1,2 Laat de kinderen…

2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.
GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie:
Lied 368g Adem van God
stil gebed,
gezamenlijk

Onze Vader

MEDEDELINGEN
Lied 969
UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal Amen.
Collectes

