ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020
Voorganger: ds. Marije Soethout ; organist: Arjen Uittenbogaard ; ambtsdrager: Mieke van de Brandt ;
taakdragers: Marien de Jonge (lector, zang), Marlies van Esschoten (zang), Geeske Dam (zang).
Collectes: voor het diaconale project SchuldWegWijzer en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 67 : 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
K: God, U die liefde bent,
we zijn hier en op afstand samengekomen,
als een gemeenschap van zo heel verschillende
mensen, om ons samen te richten op U.
Misschien zijn we al helemaal vol
van onze eigen gedachten.
Maak ruimte voor wat U ons wilt zeggen,
bij ieder van ons persoonlijk.
U kent ons, U weet wie we zijn,
U weet hoe het met ons gaat.
Inspireer ons met uw licht van liefde
om ons heen. Dat vragen wij u in Jezus naam,
G: Amen

SCHRIFTLEZING: Jesaja 43 : 9 – 12
Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen
bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat
eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen
leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen
hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ Mijn getuige zijn jullie –
spreekt de HEER –, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb
opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en
zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god
gevormd, en na mij zal er geen zijn. Ik, ík ben de HEER!
Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding
aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het
van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige –
spreekt de HEER –, dat ik werkelijk God ben.
Lied 838 : 1 en 3
SCHRIFTLEZING: Matteus 5 : 13 – 16
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt
worden? Het dient nergens meer voor, het wordt
weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de
wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om
hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten,
nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht
geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht
schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden
zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Acclamatie 339a “U komt de lof toe”
VERKONDIGING

Psalm 67 : 3
Orgelspel
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst
Lied 918
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED
Lied 305
De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie 367j
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader
MEDEDELINGEN
Lied 418
UITZENDING EN ZEGEN, gevolgd door driemaal Amen.

GROET

GEBED

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

Collectes: scan de QR-code of ga naar
www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.
html?id=4380

