Orde van dienst
Zondag 12 juli
10.00
Hartelijk welkom in deze eredienst. Graag vragen we je aandacht voor een aantal
opmerkingen vooraf. Conform de richtlijnen vanuit de overheid en de PKN is het
helaas (nog) niet mogelijk om mee te zingen met de liederen tijdens deze dienst.
Verder verloopt de dienst iets anders dan je gewend bent, omdat nog steeds de
meeste gemeenteleden meekijken via YouTube. Mogelijkerwijs kom je daardoor
(even) in beeld. Wil je dat niet? Vraag dan om een plaats meer achterin de kerk. Na
een korte instructie start de opname en word je verzocht om stil te zijn. Ook na
afloop van de dienst vragen we je nog even stil te blijven zitten, totdat aangegeven
wordt dat de opname is afgelopen. We wensen elkaar een gezegende dienst toe!
•
•
•
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•
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Instructie (9:55 uur)
Inleidend orgelspel (10:00 uur)
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Luisteren – Psalm 145 vers 1

O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond’lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
•

Beurtspraak – Psalm 145 5 t/m 14, 20 en 21

Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
5

Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.
7
Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid luid bezingen:
8
‘Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9
Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’
10
Laten al uw schepselen u loven, HEER,
en uw getrouwen u prijzen.
11
Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,
12
aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:
13
‘Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.’
14
‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.
20
De HEER waakt over wie hem liefhebben,
maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’
21
Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid.
6

•

Verootmoedigingsgebed - Hemelhoog 667 vers 1 en 2

Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
•
•
•

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Gods gebod
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing – Handelingen 27 vers 27 t/m 44

Toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de
Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we
land naderden. 28Ze gooiden het dieplood uit en peilden twintig vadem, en
na even gewacht te hebben gooiden ze het lood nog eens uit en peilden
toen vijftien vadem. 29Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de
achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden. 30Maar
toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet
onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen, 31zei Paulus
tegen de centurio en de soldaten: ‘Als zij niet aan boord blijven, kunnen
jullie niet worden gered.’ 32Daarop kapten de soldaten de touwen van de
sloep en lieten hem in zee vallen. 33Kort voor het aanbreken van de dag
spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei: ‘Jullie wachten nu al
veertien dagen af, zonder ook maar iets gegeten te hebben. 34Ik raad jullie
aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding; niemand
van jullie zal een haar worden gekrenkt.’ 35Toen hij dat gezegd had, nam
27

hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het
brood en begon te eten. 36Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen
eten. 37In totaal waren we met tweehonderdzesenzeventig mensen aan
boord. 38Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter
door het graan overboord te gooien. 39Toen het licht werd, herkenden ze
de kust niet, maar ze zagen een baai met een strand en besloten een
poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. 40Ze maakten de
ankers los en gaven ze prijs aan de zee, en tegelijkertijd haalden ze de
riemen weg waarmee het dubbelroer vastzat. Toen hesen ze het voorzeil
en hielden voor de wind aan op het strand. 41Ze stootten echter op een
zandbank, en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam
onbeweeglijk vast te zitten, en door het geweld van de golven begon de
achtersteven te breken. 42De soldaten vatten het plan op om de
gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten.
43
Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan
en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten
springen om aan land te gaan 44en daarna de anderen, op planken of
stukken wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan wal.

•

Luisteren – Psalm 145 vers 5

Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.
•
•

Verkondiging
Luisteren – Gez. 445 vers 3

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, doe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.
•

Uitspreken – Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven,
neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;

vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen
•
•

Dankzeggingen en voorbede
Diaconaal moment

De collecten worden toegelicht door
de diaken van dienst. Bijdragen kan
via de QR-code die in het scherm
verschijnt of door een bedrag over te
maken naar de rekening van de
wijkdiaconie: NL83 RABO 0175 4670
99 ten name van Diaconie PGU. Onder
vermelding van “Collecten Jacobikerk
12 juli 2020” en een eventuele
verdeling over de twee collectedoelen.
•

Luisteren – Psalm 107 vers 14 en 15

Als gij zijt aangekomen
en 't anker vallen laat,
zingt mee het lied der vromen,
hoort hun beproefde raad:
God die de wereld schiep
gaf u de goede rede,
looft Hem die 't water riep
en op de zee kan treden.

Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

•

Zegen (einde van de online-uitzending)

•

Viering van het avondmaal
o Korte instructie
o Lezing van het Avondmaalsformulier
o Onze Vader
o Nodiging

•

Muziek tijdens de viering
o Heinrich Schütz, Benedicite vor dem Essen - tekst: psalm 145:
‘Alle ogen wachten op U’
o Christopher Tambling, Father we have broken the bread - tekst:
Vader, wij hebben het brood gebroken: lichaam van Christus. Wij
hebben geproefd van de wijn van het nieuwe leven. Wij danken U
voor deze gaven, door Uw Zoon Jezus Christus, die stierf en
verrees.

•
•

Dankgebed
Luisteren - Gez. 378 (liedboek 2013)

1. Sterk, Heer, de handen tot uw
dienst, die heilig brood ontvingen,
de lippen, aan uw kelk gezet, om
van uw heil te zingen

2. De oren open voor uw woord en
doof voor vals gefluister, de ogen
spiegels van uw licht dat
doorbreekt in het duister

3. De tong die proeven mocht van
U vrij van bedrog en leugen, de
mond geopend voor een lied om
wat het hart verheugde

4. De voeten die, op weg naar U,
dit huis hebben betreden -dat zij
van hier met lichte tred de weg
gaan van uw vrede

5. Sterk zo het hart dat voor U
klopt met bloed, door U gegeven Uw lichaam dat ons lichaam voedt
met Uw verheerlijkt leven.
•
•

Zending en zegen
Uitleidend orgelspel

We vieren vandaag lopend avondmaal. Dat is ineens heel anders dan we
gewend zijn. Toch is ook het lopend vieren vol van betekenis. Lopend vieren
herinnert ons aan het feit dat we pelgrims zijn: mensen onderweg
naar Gods toekomst. De teksten ter overdenking hieronder
willen je daarbij helpen. Een gezegende avondmaalsviering gewenst!
“Door de nacht van strijd en zorgen
schrijd de stoet der pelgrims voort
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort”
Gez. 459

“Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar U.
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.”
Ps. 84:6-8

“Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.
Elia stond op en toen hij gegeten en gedronken had liep hij
- gesterkt door dit voedsel veertig dagen en veertig nachten door de woestijn,
totdat hij bij de Horeb kwam, de berg van God.”
1 Koningen 19:8,9

“Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen:
Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt.
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.”
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